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Het Mercedes-Benz klantenmagazine kent bij ons een lange traditie: 
het magazine, dat in januari 1919 voor het eerst werd uitgegeven door 
Daimler-Motoren-Gesellschaft, streeft – zowel toen als nu – onver-
minderd één doel na: klanten en vrienden van het merk bereiken.

Met het nieuwe Mercedes-Benz me magazine willen wij u meenemen 
op een reis door de kern van ons merk. Lees over verleidelijke par-
fums die wij exclusief voor uw auto creëren of ervaar onze nieuwe 
CLS in het prachtige landschap van het Zwitserse Ticino.

Wij nodigen u uit om te kijken, te bladeren, te lezen. Laat u inspireren 
en geniet van ons kostbare goed op de volgende pagina’s. Wij zijn 
trots en dankbaar dat wij u tot onze klantenkring mogen rekenen.

Veel leesplezier!

Britta Seeger

Lid van de raad van bestuur van Daimler AG,
verantwoordelijk voor Mercedes-Benz Cars SalesFo
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A LA MINUUT 
EEN KOPJE THEE

SNEL EN EENVOUDIG 
GROENTEN BLANCHEREN

GEMAKKELIJK EN 
SNEL PASTA BEREIDEN

EENVOUDIG KEUKENGEREI 
EN BABYFLESJES 
STERILISEREN

Geniet gemakkelijk en snel van een kopje thee met de nieuwe GROHE Red 
kokend waterkraan in de kleur Velvet Black (mat zwart). Veiligheid voorop 
met een unieke kinderbeveiliging, een waterstraal die niet spettert en direct 
stopt bij loslaten van de knop. red.grohe.nl stopt bij loslaten van de knop. 

Blancheer en kook je groenten gemakkelijk en snel met de nieuwe GROHE Red 
kokend waterkraan in de kleur Velvet Black (mat zwart). Veiligheid voorop 
met een unieke kinderbeveiliging, een waterstraal die niet spettert en direct 
stopt bij loslaten van de knop. red.grohe.nl

en bacterievrij. red.grohe.nl

 100 °C DIRECT UIT DE KEUKENKRAAN
DE NIEUWE GROHE RED VELVET BLACK

 100 °C

 100 °C DIRECT UIT DE KEUKENKRAAN
DE NIEUWE GROHE RED VELVET BLACK

 100 °C

A LA MINUUT 
EEN KOPJE THEE

SNEL EN EENVOUDIG 
GROENTEN BLANCHEREN

GEMAKKELIJK EN 
SNEL PASTA BEREIDEN

EENVOUDIG KEUKENGEREI 
EN BABYFLESJES 
STERILISEREN

Geniet gemakkelijk en snel van een kopje thee met de nieuwe GROHE Red 
kokend waterkraan in de kleur Velvet Black (mat zwart). Veiligheid voorop 
met een unieke kinderbeveiliging, een waterstraal die niet spettert en direct 
stopt bij loslaten van de knop. red.grohe.nl stopt bij loslaten van de knop. red.grohe.nl

 100 °C DIRECT UIT DE KEUKENKRAAN
DE NIEUWE GROHE RED VELVET BLACK

 100 °C
DE NIEUWE GROHE RED VELVET BLACK

 100 °C DIRECT UIT DE KEUKENKRAAN
DE NIEUWE GROHE RED VELVET BLACK

 100 °C
DE NIEUWE GROHE RED VELVET BLACK

Kook pasta gemakkelijk en snel met de nieuwe GROHE Red kokend waterkraan in 
de kleur Velvet Black (mat zwart). Veiligheid voorop met een unieke kinderbeveiliging, 
een waterstraal die niet spettert en direct stopt bij loslaten van de knop. red.grohe.nl
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unieke kinderbeveiliging, een waterstraal die niet spettert en direct stopt bij loslaten 
van de knop. Met de GROHE Red houd je alles steriel en bacterievrij. red.grohe.nl
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DE NIEUWE HOT SPOT
IN JE KEUKEN

* Gecertificeerd door 
 SGS-TÜV Saar Duitsland
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De dagen worden korter, de temperatuur daalt. Het is tijd voor 

The Coolerdays. Onze nieuwe lange broek gemaakt van stevig, 

warm en comfortabel organic katoen mét stretch. Dit is de 

perfecte broek voor temperaturen tot 15 graden Celsius. Nu 

verkrijgbaar in 14 kleuren.

KLAAR VOOR HET KOUDE WEER?
N I E U W :  T H E  C O O L E R D A Y S 

B E S T E L  T H E  C O O L E R D A Y S  N U  O P M R M A R V I S . C O M

H
A N D G E M A A K T I N P O RTUGA

L

E L A S T I S C H E B R O E K B AND B R O E K Z A K M E T R I T
S G R A T I S V E R Z E N D I NG

20211027_MRMARVIS_2021_MERCEDES-ME_215x270_Coolerdays-Mavericks_NL_IC_QR.indd   120211027_MRMARVIS_2021_MERCEDES-ME_215x270_Coolerdays-Mavericks_NL_IC_QR.indd   1 27-10-2021   13:3527-10-2021   13:35

Beste lezers,
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DIANA WEIS
De professor modejournalis-
tiek aan de Business & Law 
School in Berlijn verkende 
voor ons de fascinerende 
wereld van geuren en welke 
invloed ze op ons hebben.

MIRJAM WÄHLEN
Tijdens haar roadtrip met de 
CLS naar een Zwitsers archi-
tectonisch hoogstandje foto-
grafeerde Mirjam Wählen 
analoge beelden van een 
poëtische schoonheid – een 
handelsmerk van de Berlijnse 
fotograaf.

CLEMENS ASCHER
De fotograaf uit Wenen nam 
de mammoettaak op zich om 
een Pullmann in scène te zet-
ten voor ons verhaal over de 
honderdste verjaardag van 
het merk Mercedes-Maybach. 
Ascher heeft zijn best gedaan 
om de ruime Limousine per-
fect te laten uitkomen.

HANS BUSSERT 
Als redacteur en schrijver 
houdt Hans Bussert zich 
bezig met mode en kunst 
voor tijdschriften als GQ 
Style, Monopol en zijn eigen 
newsletter Ex Libris. Hij 
schreef voor ons onder 
andere over het invloedrijke 
Hyères Festival, waar de 
internationale modewereld 
zich verzamelt.

DR. RENATE WIEHAGER
De directeur van de Daimler Art Collection 
en ervaren curator biedt ons een kijkje in de 
inspirerende en veelzijdige kosmos van de 
wereldwijd unieke kunstcollectie van 
Mercedes-Benz.

BENJAMIN WERNER
Drie jaar geleden verhuisde de fotograaf uit 
München naar Londen. Daar portretteerde 
hij voor ons architect Sophie Hicks en haar 
vintage G-Klasse.

MEDEWERKERS

Fo
to

’s
: p

riv
é 

(5
), 

Jü
rg

en
 A

lt
m

an
n,

 S
tu

tt
ga

rt

Vakmanschap & Innovatie
Meer licht, meer ruimte. De slimme glassystemen van Metalura

geven uw buitenruimte een extra dimensie. 

SLIMME GLASSYSTEMEN VOOR BUITEN

www.metalura.com
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1 Dit betreft de theoretische actie- 
radius volgens de WLTP-test-
cyclus. De werkelijke actieradius 
en het stroomverbruik worden 
onder meer beïnvloed door de 
voertuigconfiguratie, banden-
keuze en bandenspanning, 
belading, het rijgedrag en 
omgevings- en klimaatfactoren 
zoals de buitentemperatuur en 
de verkeers situatie. Het stroom-
verbruik werd bepaald op basis 
van VO 683/2008/EU.  
De getoonde waarden geven  
de minimum en maximum fami-
liewaarden uit de typegoed-
keuring aan.

2 Verbruikswaarden en meet-
methodes De getoonde 
waarden werden volgens de 
voorgeschreven meetmethodes 
vastgesteld.  Meer specifiek de 
‘WLTP-CO₂-waarde’ conform 
verordeningen (EU) 2017/1153, 
artikel 2. Nr. 3, in de laatst  
geldende versies. De vermelde 
WLTP-waarden voor het gecom-
bineerde brandstof verbruik en 
de CO₂-emissie zijn gemeten 
volgens de nieuwe WLTP-test-
methodiek (Worldwide harmo-
nized Light vehicles Test 
Procedure) voor een voertuig in 
de basisuitrusting zonder opties 
bij standaard wielen en banden. 
De opgaven hebben dus geen 
betrekking op een specifiek 
voertuig. Ze zijn slechts bedoeld 
ter ver gelijking van de verschil-
lende voertuigtypen. Het toe-
voegen van opties kan van 
invloed zijn op de CO₂-emissie 
en het BPM-bedrag.  
De getoonde waarden geven  
de minimum en maximum fami-
liewaarden uit de typegoed-
keuring aan.
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3. Mercedes-Benz 
herenparfum
B66958631
€ 55 

5. Rugzak dames
B66955034
€ 244,- 

6. Portemonnee dames
B66955035
€ 102,- 

4. Balpen kristal
B66041612
€ 81,- 

1. Bluetooth®-
hoofdtelefoon
A2238209903
€ 289

2. Pluchen beer
B66041559
€ 44,50

Daar zijn de eindejaarsfeesten! De mooiste tijd van het jaar. Aandacht voor elkaar… Bent u nog 
op zoek naar ideeën om uw familie en vrienden te verwennen of om uzelf een plezier te doen? 
In de Mercedes-Benz Collection vindt u tal van stijlvolle artikelen in de bekende kwaliteit van 
het merk. Parfums, lederwaren, hightech accessoires … Er is voor elk wat wils!

Begin alvast te shoppen: shop.mercedes-benz.nl/

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Geniet van een luxe 
vakantie op de Veluwe

Reserveer 
nu online op

kroonjuweel.nl

LUXE VAKANTIEWONING IN UDDEL WWW.KROONJUWEEL.NL

Het luxe interieur is van alle 
gemakken voorzien en een 
lust voor het oog.

Heerlijk relaxen in de jacuzzi, 
middenin de natuur. 
100% privacy verzekerd.

Kom helemaal tot rust op de 
Veluwe en bezoek de gezelligste 
steden in de buurt.

Kroonjuweel-ME-215x270.indd   1Kroonjuweel-ME-215x270.indd   1 11-05-2021   13:3711-05-2021   13:37
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PROFITEER 
VAN SERVICES 
OP MAAT
Gemoedsrust, transpa-
rantie, flexibiliteit en  
veiligheid: dankzij de  
serviceprogramma’s van 
Mercedes-Benz blijft het 
rijplezier in onze model-
len een unieke ervaring

Een Mercedes-Benz is een sterk staaltje vooruitgang. 
Uw nieuwe auto denkt vooruit op het gebied van 
duurzaamheid en veiligheid en sluit ook qua design 
perfect aan bij de tijdgeest. In uw auto rijdt u met ple-
zier van de ene nieuwe belevenis naar de andere. Uw 
Mercedes-Benz past zich altijd vlot aan de situatie aan.

Om onze service nog beter af te stemmen op uw 
behoeften, hebben wij drie serviceprogramma’s 
samengesteld voor maximale zekerheid en gemoeds-
rust. Hiermee regelt u zelf de planning en betaling 

van all-in-one servicepakket tot  
uitgebreide garantie

Mercedes-Benz CompleteCare
Dit uitgebreide serviceprogramma voor nieuwe personen-
wagens dekt alle kosten van geplande onderhoudsbeurten 
en reparaties, inclusief Mercedes-Benz Originele Onderde-
len die aan normale slijtage onderhevig zijn. Zelfs bij pech 
onderweg kunt u gerust zijn, want ook onze Mobilo pech-
hulp is inbegrepen. Bovendien kunt u, afhankelijk van het 
gebruik dat u van uw auto maakt, de looptijd van uw service- 
programma zelf bepalen: voor een aantal jaren of een aan-
tal kilometers. U kunt tot 72 maanden of 250.000 km 
optimale bescherming kiezen! Het serviceprogramma moet 
afgesloten zijn vóór de eerste onderhoudsbeurt. Met 
Mercedes-Benz CompleteCare kiest u voor maximale zeker-
heid én gemoedsrust. Dit serviceprogramma voorziet zelfs 
in de vervanging van de HV-accu in elektrische modellen of 
Plug-in Hybrids.

Mercedes-Benz ServiceCare
Mercedes-Benz ServiceCare bevat alles wat u nodig hebt om 
uw auto in topconditie te houden: dekking van alle kosten 
voor gepland onderhoud, inclusief vervanging van filters, 
oliën en Mercedes-Benz Originele Onderdelen, alsook onze 
Mobilo pechhulp. Dit service programma staat bovendien los 
van het aantal kilometers dat u rijdt. U bepaalt dus zelf hoe-
veel onderhouds beurten u voor uw auto koopt. Daarbij kunt 
u uw uitgaven over een aantal jaren spreiden of in één keer 
een vooruitbetaling doen. De keuze is aan u. Na afloop van 
een Mercedes-Benz ServiceCare-programma kunt u een 
nieuw ServiceCare-programma starten. Kortom, u profiteert 
van maximaal 4 jaar optimale bescherming en hebt de keuze 
uit 2, 3 of 4 onderhoudsbeurten, afhankelijk van de looptijd.

Mercedes-Benz WarrantyExtension
Loopt de garantie van uw auto bijna ten einde? Dan kunt u 
dankzij ons serviceprogramma Warranty Extension deze 
garantie met 1, 2 of 3 jaar verlengen. Alle onvoorziene repa-
raties en vervangingen van onderdelen die inbegrepen zijn 
in uw garantie blijven op deze manier gedekt. Zo kunt u nóg 
langer zorgeloos genieten van uw Mercedes-Benz. U profi-
teert van optimale bescherming tot maximaal 10 jaar of 
200.000 km. Het serviceprogramma kan worden afgesloten 
tot 8 jaar na de kentekenregistratie en/of 180.000 km.

van uw onderhoudsbeurten en/of reparaties. Meer dan 
ooit is ons motto ‘Add+ your service!’ Voor een zorge-
loos gevoel, elke rit opnieuw.

Onze serviceprogramma’s zijn stuk voor stuk kwali-
tatieve onderhoudspakketten waarvoor u een transpa-
rante, voordelige prijs betaalt. Zo weet u precies wat u 
mag verwachten voor het budget dat u in gedachten 
hebt. Het Mercedes-Benz ServiceCare-programma biedt 
zelfs de mogelijkheid om betalingen over één of meer-
dere jaren te spreiden, voor een betalingsplan op maat.

Drie service- 
programma’s:

Voor meer informatie:  
serviceproducts. 

mercedes-benz.nl
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DRIVE & STYLE 

SPORTIEF CHIC

Foto’s door Annette Apel  
Styling door Konstantin Spachis

Meer dan vier wielen: een auto is van oudsher 
een uiting van persoonlijke smaak. Laat ons u 
inspireren om verder te denken dan uw auto. 
Deze producten maken uw volgende rit nóg 
comfortabeler, luxer en mooier. Laat u van uw 
beste kant zien – onderweg of op uw bestemming

Automatische heren-
chronograaf Autosport 
van MERCEDES-BENZ, 
herensneakers van 
EMPORIO ARMANI.
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Gele rugzak en zonne-
bril van PRADA, rode 
Mercedes-AMG GT 
Black Series van 
MERCEDES-BENZ.
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Leren damesjack van MERCEDES-BENZ, schoudertas van LOEWE.

Dameshorloge Classic 
Lady Diamond van  
MERCEDES-BENZ, 
pumps van TOD’S.
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Zwarte damesportemonnee van MERCEDES-BENZ, groene handtas van LORO PIANA.

Nieuwsgierig geworden? Meer informatie over de producten van 
Mercedes-Benz vindt u op shop.mercedes-benz.nl

To Go Cup van  
MERCEDES-BENZ,  
vishoedje van 
THOM BROWNE via  
mytheresa.com.
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OPNIEUW BEGINNEN Deze drie mensen hebben hun leven veranderd en  
het aangedurfd iets nieuws te gaan doen. Met passie en 
empathie maken ze hun ambities waar en maken zo de 
weg vrij voor anderen. Daarbij hebben ze één gemeen-
schappelijk doel: van de wereld een betere plek maken

DE TUINDER: RON FINLEY
Ron Finley ontwierp vroeger mode voor profsporters. 
Tegenwoordig noemt hij zich een ‘gangsta gardener’. 
Zijn missie: zijn buurt verfraaien en de bewoners  
toegang bieden tot gezond voedsel.

Toen zijn modelabel in 2008 failliet ging als 
gevolg van de recessie, besloot Finley zijn energie en 
ambitie voor iets zinvollers in te gaan zetten. Hij reali-
seerde zich dat in de wijk South Los Angeles de gevol-
gen van slechte voeding steeds zichtbaarder werden; 
het percentage obesitas is er bijvoorbeeld extreem 
hoog. De reden hiervoor is even eenvoudig als schok-
kend: veel mensen hebben geen toegang tot gezond 
en natuurlijk voedsel. In plaats daarvan wordt het 
straatbeeld bepaald door fastfoodrestaurants.

Het zette Finley aan het denken: er was ongeveer 
67 vierkante kilometer ongebruikte grond in South 
Los Angeles – ongeveer twintig keer de oppervlakte 
van het New Yorkse Central Park. Waarom zou dat 
niet kunnen worden gebruikt om biologisch fruit en 
groenten te verbouwen? Hij pakte een schop en ver-
anderde de treurig ogende groenstrook voor zijn huis 
in een weelderige moestuin. De laatste jaren werden 
dankzij Finley’s initiatief meer dan dertig  
tuinprojecten in de stad aangelegd.

Als je zelf tuiniert, oogst je gezond voedsel, zo 
weet Finley. Hij wil tuinieren weer cool maken in  
Los Angeles en vooral kinderen leren om duurzaam  
te leven, om zichzelf gezond te houden – lichamelijk 
en geestelijk.

Meer informatie over Ron Finleys tuinproject in zijn 
thuisbasis Los Angeles: ronfinley.com

Tekst van Julia Mengeler
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DE WETENSCHAPPER: AMANDA PARKES

Als jong meisje was Amanda Parkes al een fan van technologie en mode. 
Vandaag de dag is ze een modetechnoloog – en een visionair op het gebied 
van de fusie van mode en technologie. Ze zoekt naar nieuwe manieren om 
de mode-industrie duurzamer te maken met behulp van technologie.

Sinds 2018 is Parkes Chief Innovation Officer bij de succesvolle 
mode-startup PANGAIA. Het milieuvriendelijke merk richt zich op het 
gebruik van duurzame of gerecyclede grondstoffen en bewandelt altijd 
ongebruikelijke en innovatieve paden. Het label heeft verschillende 
nieuwe materialen op de kaart gezet zoals PLNTFIBER en FRUTFIBER, 
vezels die industrieel geproduceerd katoen vervangen, en FLWRDWN, 
een nieuw vulmateriaal voor donsjassen, gevoerd met wilde bloemen in 
plaats van ganzenveren.

De passie van Parkes voor wetenschap zorgde ervoor dat ze na  
Stanford naar het MIT ging, waar ze afstudeerde in twee heel verschil-
lende richtingen: kunstgeschiedenis en werktuigbouwkunde. Deze bij-
zondere combinatie werd haar grootste unique selling point: Parkes is de 
belichaming van interdisciplinaire effectiviteit. Ze is ervan overtuigd dat 
samenwerking tot innovatie leidt, zodoende brengt ze experts uit de 
meest uiteenlopende vakgebieden samen. Ze beseft als geen ander hoe 
belangrijk het is het onconventionele te verenigen. Met PANGAIA heeft 
Parkes haar professionele thuis gevonden waar technologie en mode 
elkaar ontmoeten. Zo ontstaan innovatieve denkpistes en een nieuwe 
designtaal voor de toekomstige mode-industrie. Precies de interface die 
haar als kind inspireerde.

Bij het modelabel PANGAIA streeft Amanda Parkes ernaar om  
moderne mode te ontwerpen en tegelijkertijd de planeet te beschermen.  
Meer informatie: thepangaia.com Fo
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DE STYLIST: TAIBA AKHUETIE

Taiba Akhuetie maakte lange dagen als medewerker van een mediabedrijf 
en als freelance modestylist, tot ze ontdekte welke twee dingen haar 
echt gelukkig maken: haar eigen baas zijn en haar haar vlechten. Ze nam 
ontslag en richtte Keash op, een creatief haarstylinglabel in Londen.

Inmiddels is de kleine salon, die gespecialiseerd is in de gevlochten 
kapsels waar het in 2014 allemaal mee begon, uitgegroeid tot een veelge-
vraagd merk en creatief bureau. Akhuetie en haar team worden overspoeld 
met verzoeken voor een creatieve bijdrage aan high-end evenementen, 
fotoshoots en marketingcampagnes. Om haar portfolio zo divers mogelijk 
te houden, staat ze altijd open voor nieuwe samenwerkingen en heeft ze in 
Mercedes-Benz een van haar favoriete partners gevonden.

In 2020 bracht Mercedes-Benz Fashion in samenwerking met Keash 
een driedelige serie uit waarin het legendarische Mercedes-Benz logo op 
kunstzinnige wijze wordt gepresenteerd. Als highlight van de serie ont-
wierp Keash een innovatieve en fantasievolle haarsculptuur. Volgens 
Akhuetie is het dit soort werk dat haar inspireert om nog meer te gaan 
experimenteren. “Het was fantastisch om te zien hoe alles zich gaande-
weg ontwikkelde. Ik ben zo trots!”
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Als onderdeel van haar werk voor Mercedes-Benz heeft Taiba Akhuetie 
(boven) het beroemde Mercedes-Benz logo kunstig in het haar van een 
model gevlochten (links). Meer informatie: @keashldn op Instagram



Luxe Silverjet villa’s
Tenerife

      DELUXE 

VILLAS BAHIA DEL DUQUE - TENERIFE

SILVERJET VAKANTIES - GRENZELOOS GENIETEN

Silverjet is toonaangevend reisspecialist binnen het luxe segment. 

Wij stemmen uw vakantie af op uw agenda en verzorgen uw reis
tot in het kleinste detail. Om deze zo aangenaam mogelijk te laten verlopen
werken wij uitsluitend met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen

en zorgvuldig op kwaliteit geselecteerde accommodaties met 
een hoog serviceniveau.

Bovendien kunt u op Schiphol gratis gebruik maken 
van de Executive Lounge. Bij aankomst op uw vakantiebestemming 

is tevens een luxe privétransfer altijd inbegrepen.

Voor meer informatie gaat u naar 
www.Silverjet.nl/me of bel met onze 

Luxury Travel Consultants op 055-357 55 97.

Deze unieke en zeer stijlvolle villa’s zijn tegen een heuvel gebouwd 
en liggen naast het bekende Hotel Bahia del Duque. 

De villa’s van dit ‘Leading Hotel Of The World resort’ zijn voorzien 
van een fantastisch privézwembad. Bahia Del Duque is er in geslaagd 

om lokale tradities, bouwstijlen en sfeer te combineren 
met luxe en uitstekende service.

5*DELUX E V ILL A S BAHIA DEL DUQUE -  TENERIFE

Silverjet Mercedes Luxury'21.indd   1Silverjet Mercedes Luxury'21.indd   1 01-11-2021   13:5401-11-2021   13:54
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Bettina Fetzer, Vice President Communications &  
Marketing bij Mercedes-Benz, combineert werk en gezin.  
Ze vertrouwt daarbij op teamwork en de slimme luxe  
van innovatieve technologieën

“Voor mij heeft luxe verschillende facetten: als merk Mercedes-Benz 
hechten we veel waarde aan hoogwaardige, uitzonderlijke producten.  
Een recent voorbeeld is de nieuwe EQS van Mercedes-EQ, het toppunt 
van technische innovatie en modern design. Maar ook ervaringen en 
momenten in het dagelijks leven beschouw ik als luxe – reizen of onbe-
zorgde momenten met vrienden en familie bijvoorbeeld. Echte luxe zijn 
vaak de geluksmomentjes, het persoonlijk geluk. 

Toen ik de kans kreeg om Head of Marketing bij Mercedes-Benz te 
worden, hebben mijn man en ik samen de beslissing genomen om werk 
en gezin te combineren. In die periode was ik net moeder geworden –  
ik ging tijdens mijn ouderschapsverlof met baby naar het sollicitatie-
gesprek. Nu werken mijn man en ik fulltime, kijken we ernaar uit onze 
zoon ’s avonds te zien en genieten we van de tijd met elkaar.

Een groot deel van de tijd naast mijn werk is voor het gezin, familie  
en vrienden, liefst in combinatie. Toch zie ik mezelf niet als een werkende 
moeder, we zien onszelf als werkende ouders. Zo pak ik het ook in mijn 
werk aan: ik ben geen manager die alles in haar eentje beslist. Je bent zo 
sterk als het team om je heen.

Dat geldt ook thuis: een gezin betekent teamwork. En hoe minder tijd 
ik aan kleine dingen hoef te besteden, hoe beter. Daarom word ik graag 
ondersteund door digitale toepassingen: ze regelen het licht, het geluid en 
de temperatuur op de achtergrond. Ik houd van technologie die tijd cre-
eert zonder dat ik het merk. Dat is ook wat we onze klanten willen bieden. 
Bijvoorbeeld met MBUX, ons intuïtieve en adaptieve multimediasysteem: 
innovatieve producten die het dagelijks leven comfortabeler maken en 
ons zo meer tijd geven – op het werk en thuis met familie en vrienden.”Fo
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Tekst van Hendrik Lakeberg
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UIT HET ARCHIEF

OSKAR SCHLEMMER
Tekst van Renate Wiehager

Van klassiek modernisme tot hedendaagse 
kunst uit de Afrikaanse diaspora: de Daimler 
Art Collection verzamelt om u te inspireren. 
Directeur Renate Wiehager belicht daarom in 
elke uitgave van dit magazine een bijzonder 
kunstwerk uit de collectie

Oskar Schlemmer, ontwerp voor 
een muurschildering in Haus 
Mendelsohn, Berlijn, 1930.  
Foto: Daimler Art Collection/
Andreas Freytag, Stuttgart. 

De in 1977 opgerichte Daimler Art Collection is een van de belangrijkste 
bedrijfscollecties ter wereld. Geen enkele andere autofabrikant heeft een 
kunstcollectie van een dergelijk kaliber. De kwaliteit en diversiteit van de 
werken, die zijn geselecteerd op hedendaagse thema’s, zijn bepalend 
voor het succes.

De taak van bedrijfscollecties is om een brug te slaan voor mensen 
die in hun dagelijks leven niet of nauwelijks in aanraking komen met 
kunst en cultuur, en toegang te verschaffen tot een wereld die voor velen 
in eerste instantie misschien ontoegankelijk lijkt, maar in tweede instan-
tie voor nieuwe perspectieven en inzichten kan zorgen.

Daarom wil ik uit de ongeveer 3.700 kunstwerken van de Daimler Art 
Collection, die een periode van honderd jaar bestrijken, highlights aan u 
voorstellen – in elke uitgave een kort verhaal over het eeuwige verlangen 
naar nieuwe aspecten in de kunst. Laten we beginnen met een echte visi-
onair uit Stuttgart.

Oskar Schlemmer: visionair van een nieuw mensbeeld  
Het multitalent Oskar Schlemmer (1888-1943) wordt beschouwd als een 
van de meest experimentele kunstenaars uit het begin van de twintigste 
eeuw. Opgeleid als schilder en danser in Stuttgart, was hij gedurende drie 
decennia ook actief als beeldhouwer, tekenaar, graficus en decorontwer-
per. Als leraar aan het Bauhaus, dat in 1919 in Weimar werd geopend, beïn-
vloedde hij een hele generatie jonge creatieve mensen die het werk in zijn 
geest voortzetten. De Daimler Art Collection omvat een representatieve 
groep werken van de kunstenaar, waaronder twee ontwerpen voor een 
muurschildering in het grote formaat van 110 x 326 cm uit 1930, die 
Schlemmer in opdracht van architect Erich Mendelsohn voor diens privé-

huis in Berlijn had getekend. De 
muurschildering is echter nooit 
gerealiseerd. Het hier getoonde 
ontwerp illustreert prachtig 
Schlemmers ideaal van de ‘nieuwe 
mens’. In de stijl van voorbeelden 
uit de Griekse oudheid wordt de 
beeldruimte verdeeld door figuren 
die de ruimte afmeten met hori-
zontale of verticale gebaren. “De 
mens in relatie tot de ruimte”, zo 
formuleerde Schlemmer in 1930, 
“is het centrale thema, groot 
genoeg om je tot in het diepst van 
je ziel te doen huiveren. Maar aan 
het begin moet het gevoel staan, 
de stroom van het onbewuste, de 
vrije, ongebonden schepping.”   
Het New York Museum of Modern 
Art kocht al in 1933 een schilderij 
van de kunstenaar – het wordt in 
deze collectie beschouwd als een 
van de uitmuntende werken van 
de Duitse kunst uit het vroeg- 
modernisme.

Meer over de Daimler Art 
Collection en lopende  
tentoonstellingen vindt u 
op: art.daimler.com
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ON BEAUTY

Tekst van Julia Mengeler

Het zijn details die Mercedes-Benz 
modellen begerenswaardig maken: 
designer Steffen Köhl over de sensuele 
gestroomlijnde vorm van de EQS

Met zijn rechterhand beweegt Steffen Köhl de pen 
langzaam over een wit vel papier. Hij tekent een licht 
gebogen lijn, een kunstig gewelfde boog. Het is deze 
boog die de EQS aan de buitenkant uniek maakt. Het 
one-bow-design, dat het silhouet van de auto er ico-
nisch uit laat zien, past perfect bij de Mercedes-Benz 
designfilosofie Sensual Purity (sensuele puurheid). 

“Het begint allemaal met de juiste verhoudingen. 
Dat is de gulden snede van autodesign”, legt Köhl uit. 
De boog geeft de EQS zijn sportieve, coupé-achtige 
uitstraling en een avant-gardistisch tintje. Dat is cruci-
aal voor de progressieve luxe van Mercedes-EQ: “Het 
gaat erom de zintuigen te prikkelen. Om verlangen op 
te wekken, op het eerste gezicht.” Een auto dus die  
meteen opvalt door zijn schoonheid en met zijn ele-
gantie een blijvende indruk achterlaat – dát is de EQS.

De designstudio verandert in een atelier wan-
neer Köhl en zijn team 2D-schetsen maken met pen 
en papier en hier met digitale hulpmiddelen op de 
computer een 3D-sculptuur van maken. Het unieke 
silhouet van de EQS is een stilistische verwijzing naar 
de stroomlijn – designhistorisch het symbool van 

dynamische, elegante voorwaartse beweging. Bij de 
EQS is het echter niet alleen een visueel element: het 
design maakt ook een optimale aerodynamica en een 
ruim interieur mogelijk en heeft daardoor een con-
creet doel. Voor Köhl gaat het bij de vormgeving van 
de EQS in de eerste plaats om één ding: “Schoonheid 
die onmiddellijk werkt, die sensueel is maar een con-
stante kwaliteit behoudt.” Fo
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Steffen Köhl is Head of 
Advanced Design bij 
Mercedes-Benz AG.
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DIGITALE SERVICES

MEER COMFORT

Met de digitale services van 
Mercedes me kunt u uw auto op een 
volledig nieuwe manier ervaren.  
We lichten een aantal highlights toe

Gebruik de app om belang-
rijke voertuiggegevens te 
bekijken en praktische func-
ties te bedienen: controleer 
bijvoorbeeld de actieradius 
of de bandenspanning en 
check of de portieren en  

ruiten gesloten zijn. Dankzij het geografische 
voertuigvolgsysteem weet u altijd waar uw auto 
zich bevindt – ook als u er zelf niet in rijdt.  
U kunt ook een veilige rijsnelheid instellen, 
waarbij u een melding krijgt als u die over-
schrijdt. Om uw geparkeerde Mercedes terug te 
vinden, kunt u het systeem de laatste parkeer-
positie binnen een straal van 1,5 kilometer laten 
weergeven. Ook het in- en uitparkeren is nu nog 
handiger: kijk ontspannen toe hoe de remote 
parkeer assistent-app uw Mercedes precies op 
zijn plaats zet.

Natuurlijk kunt u uw auto 
niet de hele tijd persoonlijk 
bewaken en beschermen 
tegen diefstal. Daarom 
ondersteunt het URBAN 
GUARD-pakket, dat via de 
Mercedes me Store kan wor-

den aangevraagd, u desgewenst. U wordt dan 
onmiddellijk na diefstal via uw Mercedes me-app 
gewaarschuwd. Dankzij dit pakket kan de politie 
sneller de zoekactie opstarten: uw Mercedes 
wordt gelokaliseerd en de locatiegegevens wor-
den direct doorgegeven aan de politie.

EEN NIEUW OVERZICHT: 
ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG  
MET DE MERCEDES ME-APP

EEN VEILIG GEVOEL: 
ALLROUND VOERTUIGBESCHERMING 
MET URBAN GUARD

Tekst van Julia Mengeler

VINCE
EEN UNIEK GEZICHT
VINCE
EEN UNIEK GEZICHTGEZICHT

Terrasoverkappingen met karakter. Echt. Authentiek. Karakteristiek.

Boylestraat 56     6718 XM  Ede     0342 49 28 11     info@vanvanee.nl     vanvanee.nl

Maak kennis met de karakters Van van Ee. Specialist sinds 1984.
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Om zo ontspannen mogelijk 
van de elektrisch aangedreven 
modellen van Mercedes te 
genieten, hebt u de grootst 
mogelijke planningszekerheid 
nodig – bijvoorbeeld als het 
gaat om laadinfrastructuur. 

De navigatie met Electric Intelligence helpt u 
daarbij: deze service berekent continu de opti-
male route en houdt daarbij rekening met fac-
toren als laadstatus, het weer en de verkeers- 
 situatie. Het systeem kan ook dynamisch  
reageren op veranderingen in de verkeerssituatie 
en uw rijgedrag.

Of u nu in een auto met een elektromotor  
of een verbrandingsmotor rijdt, met behulp van 
Live Traffic Information wordt uw route automa-
tisch aangepast op basis van actuele verkeers-
informatie. En met Car-to-X Communication bent 
u nóg veiliger onderweg: het systeem toont u 
potentieel gevaarlijke situaties op de navigatie-
kaart zodat u hier tijdig op kunt reageren.  
Voertuigen die met deze service zijn uitgerust, 
communiceren met elkaar, zodat u enerzijds 
informatie ontvangt en anderzijds andere 
bestuurders kunt informeren. Bij aankomst op uw 
bestemming kan de service vrije parkeerplaatsen 
op straat of in parkeergarages zoeken en informa-
tie verschaffen over openingstijden, prijzen, 
betalings mogelijkheden en de toegangshoogte.

Wat telt bij lange ritten: een 
korte laadtijd tegen een gun-
stig tarief. Het uitgebreide 
snellaadnetwerk van IONITY 
biedt u beide voordelen in 
combinatie met Mercedes me 
Charge. U laadt in de kortst 

mogelijke tijd tegen gereduceerde prijzen en de 
betaling gebeurt automatisch, centraal en trans-
parant. In het Mercedes me Charge-laadnetwerk 
vindt u altijd snel het dichtstbijzijnde laadstation. 
Uiteraard kunt u gebruikmaken van laad stations 
van uiteenlopende aanbieders – de facturatie 
gaat altijd via Mercedes me Charge. 

Door gebruik te maken van deze service 
levert u ook een bijdrage aan meer duurzaam-
heid: elke keer dat u in Europa laadt via Green 
Charging, zorgt Mercedes-Benz voor compensa-
tie met groene stroom. U kunt ook bijzonder effi-
ciënt met energie omgaan als u uw Mercedes-EQ 
of Mercedes-Benz Plug-in Hybrid anticiperend 
rijdt. U kunt dit doen door op de kaart te kijken, 
die u laat zien waar u uw auto binnen de elektri-
sche actieradius kunt laden. U ziet zowel de 
actuele elektrische actieradius als de laad-
stations in de buurt.

SNEL EN VEILIG OP UW BESTEMMING: 
DE INTELLIGENTE NAVIGATIESERVICES

ELEKTRISCH RIJDEN EN LADEN: 
ZO MAKKELIJK EN COMFORTABEL MOGELIJK

Hier kunt u direct naar onze Mercedes me Store gaan en u laten inspireren. Rijdt u in een ouder 
model? Dan kunt u de uitrusting eenvoudig achteraf inbouwen en meer comfort ervaren: met de 
Mercedes me Adapter gaat u een digitale dialoog aan met uw auto. Activeer de Mercedes me  
Adapter bij uw Mercedes-Benz dealer.

Voor het gebruik van de services en de uitrusting achteraf zijn een persoonlijke Mercedes me-ID en instemming met de gebruiksvoorwaarden van de Mercedes 
me-services vereist. Bovendien moet de auto aan het gebruikersaccount gekoppeld zijn. Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de services tegen 
betaling worden verlengd, mits ze nog voor het betreffende model worden aangeboden. De eerste activering van de services is mogelijk binnen een jaar na de 
eerste registratie of ingebruikname door de klant, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. De beschikbaarheid van de afzonderlijke Mercedes me-services,  
uitrusting achteraf en individuele functies is vooral afhankelijk van het voertuigtype, bouwjaar, land en de optionele uitrustingen. Als gevolg van leverings-
knelpunten kan de beschikbaarheid van de communicatiemodule (LTE/4G) voor bepaalde modellen tijdelijk beperkt zijn. Dit heeft vooral betrekking  
op de Mercedes me-services, waaronder het noodoproepsysteem (eCall). Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.
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DE MACHT  
VAN DE MODE
Tekst van Hans Bussert

De nieuwe generatie mode-
ontwerpers wordt in de spotlights 
gezet tijdens het Hyères Festival. 
Juryvoorzitter Louise Trotter 
selecteert de kandidaten op een 
individuele aanpak en een 
krachtige expressieFo
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Een look uit de mannen collectie 
van Mateo Velasquez: de 
Colombiaanse ontwerper 
leerde het modevak in Londen.

Net als in veel andere bedrijfstakken heeft de pandemie zijn stempel 
gedrukt op de modebranche: de Fashion Weeks, de traditionele ontmoe-
tingsplaatsen van de modescene, werden grotendeels afgelast of volledig 
digitaal gehouden. Daardoor was de korte, inspirerende uitwisseling met 
insiders uit de branche in metropolen als New York, Milaan, Londen, 
Kopenhagen of Parijs niet langer mogelijk. Zelfs het creatieve werk zelf 
vond maandenlang niet plaats in de studio: teams kwamen vaak virtueel 
bij elkaar en ontwierpen complete collecties in zoommeetings. De mode-
industrie is digitaler dan ooit. Een trend die zich zal voortzetten, want 
voor veel merken is Instagram nu al de belangrijkste plek op het gebied 
van nieuwe trends. 

Dat neemt niet weg dat bij de keuze van de beste jonge ontwerpers 
door een topjury rond ontwerper en juryvoorzitter Louise Trotter tijdens 
het ‘Internationale festival voor Mode, Fotografie en Modeaccessoires’ 
medio oktober in het Zuid-Franse Hyères de gedeelde ervaring als van-
ouds centraal stond. Gelukkig maar. Modehuizen als Chanel en Chloé zijn 
hierbij betrokken, net als Mercedes-Benz. Het merk is al jaren sponsor 
van het mode-evenement. En de steun bestaat uit meer dan ‘alleen’ prijzen-
geld – de modeprofessionals helpen de jonge ontwerpers ook door ken-
nis te delen. Als onderdeel van de Mercedes-Benz duurzaamheidsprijs 
stelt het merk een mentor ter beschikking die de jonge ontwerpers advi-
seert over duurzaam design. Wie het geleerde op de best mogelijke 
manier in de praktijk brengt, wint de prijs van 20.000 euro.

Het festival vond, zoals elk jaar, plaats in Villa Noailles in de heuvels 
boven het stadje Hyères. De modernistische Villa heeft altijd creatieve 
geesten aangetrokken: kunstenaars als Man Ray, Salvador Dalí en Jean 
Cocteau behoorden tot de gasten van Charles en Marie-Laure de Noailles, 
die de villa halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw lieten bouwen. 
Ook na de dood van het echtpaar bleven Hyères en zijn architectonische 
monument een plaats van kunst en design. Dat is ook te danken aan Karl 
Lagerfeld, die bij zijn werkgever Chanel lobbyde om de villa te sponsoren. 

Het resultaat is het Hyères Festival, waar een van ’s werelds belang-
rijkste prijzen voor jong modetalent wordt uitgereikt. Juryvoorzitter  
Trotter omschreef het als volgt aan het magazine ‘Women’s Wear Daily’ 
(kortweg WWD): “Ik wil de volgende generatie helpen. (...) De mode- 
wereld verandert snel, dus we moeten als festival de jonge ontwerpers 
ook op een andere manier benaderen.”

Van Gap naar Lacoste: wie is Louise Trotter?
Hoewel pas in 1969 geboren, kan de Engelse terugkijken op een lange 
carrière: ze ontwierp in de VS voor Gap, Calvin Klein en Tommy Hilfiger, 
waarna ze in 2009 aan het hoofd kwam te staan van het Engelse luxemerk 
Joseph. Daar ontwierp ze veelgeprezen collecties, zorgde voor internatio-
nale expansie en deinsde er niet voor terug om een meer getalenteerde 
collega aan te nemen voor de nieuwe mannenlijn. In 2018 werd ze de eer-
ste vrouwelijke creatief directeur van Lacoste, het Franse merk dat op 
modegebied veel meer in zijn mars heeft dan alleen de iconische polo’s.

Samenwerking en communicatie – Louise Trotter weet hoe belangrijk 
deze vaardigheden zijn in de ontwerpwereld van de eenentwintigste eeuw. 
Voorbij zijn de dagen dat verheven modeontwerpers de volgende trend in 
hun ivoren torens bedachten. Het ontwerpen van mode is teamwerk en 
jonge ontwerpers hebben een netwerk nodig om voet aan de grond te Fo
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ARTTU ÅFELDT,  
FINLAND

Met computerspelletjes 
en schooluniformen als 
inspiratiebronnen heeft 
ontwerper Arttu Åfeldt 
zijn eigen signatuur 
gevonden: zijn collectie 
is een jeugdig state-
ment dat ook oudere 
generaties zal 
aanspreken.

IFEANYI OKWUADI, 
GROOT-BRITTANNIË 

Met een frisse blik op 
twee megatrends in  
de mode – functionele 
kleding en streetwear – 
betreedt de Brit Ifeanyi 
Okwuadi het strijd-
toneel. Een volwassen 
collectie die bij veel 
mensen aanslaat.

VENLA ELONSALO, 
FINLAND 

Venla Elonsalo heeft 
knuffels tot belangrijk-
ste element van haar 
collectie gemaakt. Als 
kind al gaven pluchen 
dieren haar een gevoel 
van veiligheid. Ze wil de 
dragers van haar kleren 
hetzelfde gevoel geven 
als uit haar kindertijd. 

ADELINE RAPPAZ, 
ZWITSERLAND 

Verhalen vertellen  
met kleding – dat is de  
missie van Adeline  
Rappaz. Bij haar collec-
ties legt ze de nadruk 
op het respectvol her-
interpreteren van tradi-
tioneel vakmanschap in 
haar moderne kleding.

SOFIA ILMONEN, 
FINLAND 

Haar collectie ‘Same 
Same but Different’ is 
modulair. Dit betekent 
dat een blouse in een 
paar stappen kan wor-
den omgetoverd tot een 
jurk. Zo kunnen Sofia’s 
ontwerpen altijd op 
nieuwe manieren wor-
den gecombineerd.  

ELINA SILINA, 
LETLAND

Twee rolmodellen van 
Elina Silina staan cen-
traal in haar speelse 
collectie: de extra-
vagante Sally Spectra 
uit de serie ‘The Bold 
and the Beautiful’ en 
Silina’s moeder die zich 
graag kleurrijk kleedt.

LAIMA JURCA EN 
MARTA VEINBERGA,

LITOUWEN 
De naam ‘Collective 
Blanket’ verwijst ernaar: 
ontwerper Laima Jurca 
werkte samen met kun-
stenaar Marta Veinberga. 
Belangrijkste invloed: 
traditionele tapijten die 
worden doorgegeven aan 
de volgende generatie.

MATEO VELASQUEZ, 
COLOMBIA 

De in Londen woon-
achtige Colombiaan 
combineert in zijn 
grensverleggende col-
lecties de look van de 
modebewuste Britse 
arbeidersklasse met 
hippe en eigentijdse 
elementen.

MENGCHE CHIANG, 
TAIWAN 

De in Parijs woonach-
tige ontwerper werkt 
alleen met gerecyclede 
materialen die hij vaak 
in zijn directe omgeving 
vindt. Dit kunnen 
gevonden voorwerpen 
zijn die hij van de straat 
heeft gehaald of zijn 
eigen vintage kleding. 

RUKPONG 
RAIMATURAPONG, 

THAILAND
Deze ontwerper werkt 
momenteel in Parijs. 
Die invloed is duidelijk 
te zien in zijn nieuwste 
collectie: kleuren uit 
het geboorteland van 
de Thai vermengd met 
Franse modekennis.  

Zo ziet de toekomst eruit! 
De genomineerden in de hoofdcategorie mode
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Mode maakt mooi en is leuk: 
twee looks van ontwerper 
Adeline Rappaz.
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krijgen in de industrie. Ook het Hyères Festival draagt daaraan bij. Het 
wordt sinds 1986 georganiseerd in Villa Noailles. Dit is alweer de 36ste  
editie, waarmee dit het oudste evenement in zijn soort is. De focus wordt 
continu uitgebreid: naast modeontwerpers kunnen nu ook jonge foto-
grafen en accessoirespecialisten prijzen winnen. De jury’s bestaan  
uit leden van hoog kaliber; de andere voorzitters dit jaar zijn schoenen-
ontwerper Christian Louboutin en fotograaf Dominique Issermann.  

Ontwerpen voor de wereld van morgen 
Voor jonge ontwerpers is het festival een platform dat ze idealiter verlaten 
met prijzengeld, erkenning en de beste contacten met de hoofdrolspelers 
in de modebranche. Eerst moeten ze überhaupt worden verkozen om naar 
Hyères te komen: Trotter en de andere juryleden selecteerden afgelopen 
april uit 250 kandidaten uit zestig landen in totaal tien finalisten. In een 
interview met ‘WWD’ vatte Trotter de criteria als volgt samen: “Ik was op 
zoek naar mensen met een individuele aanpak, een krachtige expressie en 
een duidelijke signatuur. Ik vond het ook belangrijk om ontwerpers te kie-
zen die op een punt in hun carrière staan waar deelname echt zinvol is.” 

De geselecteerde finalisten maakten indruk op Trotter en de jury 
met hun creativiteit en de diepgang waarmee ze onderzoek hadden 
gedaan. De geselecteerde collecties en ontwerpers getuigen van een 
hoog niveau en de kosmopolitische kracht van de mode. Ze heten Arttu 
Åfeldt, Mengche Chiang, Venla Elonsalo, Ifeanyi Okwuadi en Rukpong  
Raimaturapong en komen uit Finland, Taiwan, Thailand, Zwitserland, 
Colombia, Groot-Brittannië en Letland. En omdat de modeontwerpers 
van de jaren twintig van deze eeuw uit de hele wereld komen, stimuleren 
ze ook nieuwe thema’s. De tendens richting digitale inspiratiebronnen is 
vaak tastbaar. Zo is de collectie van genomineerde Arttu Åfeldt bijvoor-
beeld geïnspireerd op online gaming. Maar wat de jonge generatie vooral 
gemeen heeft, is hun doel om mode inclusiever en duurzamer te maken.  

De mode-industrie probeert weliswaar over te schakelen op duur-
zame productie, maar in de praktijk is er vaak nog sprake van over-
productie en een negatieve ecologische voetafdruk. Dit gegeven heeft 
Trotter de laatste maanden ook aan het denken gezet: “Ik ben veel vragen 
gaan stellen bij wat ik produceer en hoeveel ik produceer. Mijn volgende 
gedachte was: wat is de toekomst en wat kan ik daaraan bijdragen?”  
De creatief directeur van Lacoste verwijst daarmee naar zeer concrete 
vragen die modeontwerpers zich vandaag de dag moeten stellen: hoe 
duurzaam is de stof die ik gebruik? Betalen mijn leveranciers hun werk-
nemers een eerlijk loon? Allemaal zaken die een beslissende rol spelen 
bij de door Mercedes-Benz gesponsorde duurzaamheidsprijs. Mede door 
dit soort stimulansen helpt het festival een jonge generatie om de juiste 
antwoorden te vinden en een community die de toekomstvisies van de 
ontwerpers in de spotlights zet.

Wie heeft de hoofdprijs van de jury en de duurzaam-
heidsprijs van Mercedes-Benz gewonnen?  
Lees het op: villanoailles.com



Het is niet alleen de eerste volledig elektrische 
business limousine van Mercedes-EQ – nieuwe 
technologieën maken van dit model ook een 
zintuiglijke ervaring: zeven redenen om voor 
de nieuwe EQE te kiezen

Tekst van Julia Mengeler   Foto’s door Amos Fricke
Illustraties door Ekaterina Kachavina en David Goldberg

EQE 350 
Stroomverbruik gecombineerd1: 19,3-15,7 kWh/100 km
CO₂-emissie gecombineerd2: 0 g/km
1 2 Zie voetnoten 1 en 2 op pagina 6.
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AAIBAAR Drie displays versmelten naadloos tot een indrukwekkende, licht gebogen 
oled-displayband die zich over de hele breedte van de EQE uitstrekt: het MBUX 
Hyperscreen reageert op een zachte aanraking en maakt een intuïtieve bediening 
van veel voertuig- en multimediafuncties mogelijk. Het zero-layer-systeem toont de 
bestuurder en voorpassagier de belangrijkste functies zonder te hoeven scrollen.

FRIS EN SCHOON De EQE bekommert zich om het welzijn  
van de inzittenden: de ENERGIZING AIR CONTROL met HEPA- 
filter reinigt de binnenkomende lucht en verwijdert geurtjes en 
verontreinigende stoffen. De lucht in de EQE is dan ook vrij van 
allergenen, schadelijke gassen, fijnstof, virussen en bacteriën. 



PERFECT GEVORMD Het exterieurdesign van de EQE zorgt voor een  
perfecte uitstraling: nauwkeurig op elkaar afgestemde proporties en 
vloeiende, grote oppervlakken creëren een nieuwe esthetiek. Het coupé-
achtige silhouet doet denken aan iconische Mercedes-Benz modellen 
zoals de CLS. Tegelijkertijd symboliseert het one-bow-design progres-
sieve luxe en maakt een nieuw tijdperk van mobiliteit begerenswaardig.



KLANKRIJK Elektrische auto’s zijn van nature stil. Desgewenst kan  
het rijden in de EQE alsnog worden omgezet in een akoestische 
ervaring: de soundexperts van Mercedes-Benz hebben de over-
stap van verbrandingsmotor naar elektroauto hoorbaar gemaakt.  
Optioneel is een rijgeluid in het interieur leverbaar. Dit geluid 
past zich adaptief aan de bestuurder aan. 

HOOGWAARDIG Echte luxe zit ‘m altijd in de details. De interieurontwerpers  
hechten hier heel veel waarde aan. Ze creëerden een spannend contrast tussen 
moderne en traditionele materialen en tussen warme en koele kleuren. Verfijnde, 
ambachtelijke details in de contrasterende kleur roségoud verwijzen bijvoorbeeld 
naar de ultramoderne aandrijftechnologie en de koperen spoel, die symbool staan 
voor een progressieve vorm van mobiliteit.



BETOVEREND De zintuiglijke ervaring die de nieuwe EQE biedt, komt ook  
tot uiting in een parfum dat speciaal voor de businesslimousine is ont-
worpen: ‘No. 6 Mood Bitter sweet’ is de naam van het parfum dat het 
sportieve, avant-gardistische karakter van de auto benadrukt. De natuur-
lijke geur van traditionele materialen in het interieur, zoals geperforeerd 
nappaleder, rondt de geur in de auto op perfecte wijze af. 

DYNAMISCH Zijn coupé-achtige exterieur is een stilistische verwijzing naar de  
sportieve rijeigenschappen van de EQE. De achterasbesturing maakt de limousine 
bijzonder dynamisch en comfortabel. De EQE laat zich gemakkelijk besturen bij 
hoge snelheden, terwijl bij lage snelheden een kleine draai aan het stuurwiel  
de draaicirkel verkleint. Dit maakt parkeren en bochtenwerk makkelijker.  
Kortom: het is leuk rijden in de EQE!



DESTINATIONS

CLS

Tekst van Hans Bussert  
Foto’s door Mirjam Wählen

MERCEDES-BENZ  
CLS 300 d 4MATIC
Brandstofverbruik gecombineerd1:  
5,8-6,6 l/100 km
CO₂-emissie gecombineerd2:  
153-172 g/km
1 2 Zie voetnoten 1 en 2 op pagina 6.
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We verkennen Zwitserland in een 
Mercedes-Benz CLS: een roadtrip 
waarbij architectuur centraal staat. 
Onderweg ontmoeten we een 
ambitieuze architect in een villa  
met adembenemend uitzicht

De rust wordt keer op keer onderbroken door bouwlawaai. Het geluid van 
een drilboor maakt duidelijk dat hier druk wordt gewerkt. “Dat is het 
geluid van Zwitserland”, zegt Mino Caggiula lachend. Hij kan het weten, 
want het is zijn job om het team van bouwvakkers, bouwkundig ingeni-
eurs, metselaars, timmermannen en hoveniers aan te sturen. Zo ook bij 
een recent project, een villa die in opdracht van kunstenaar Alice Trepp 
tussen 2016 en 2019 werd gebouwd op het perceel waar we nu op staan. 
Een groot complex dat in twee lagen uit de heuvel verrijst: als een slak-
kenhuis leidt de ingang naar de begane grond; in twee andere bochten 
opent het huis zich richting de vallei. We hebben uitzicht op het westen, 
op de berg Monte Tamaro. Ondanks de felle zon zijn de hellingen bedekt 
met een dunne laag nevel – kenmerkend voor deze streek. 

We bevinden ons in Origlio, een gemeente op een kwartier ten noor-
den van Lugano. Hier in het Zwitserse kanton Ticino zijn de afstanden 
hemelsbreed kort, maar in de praktijk vaak langer, omdat het zelden 
rechtstreeks van A naar B gaat. Onze Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC 
beklimt de kronkelende weggetjes en rolt soepel door bergdorpjes, 
waarna we met de maximaal toegestane snelheid van 80 kilometer per 
uur langs de oevers van het Meer van Lugano glijden. Het unieke land-
schap in de onderste punt van het zuidelijkste kanton van Zwitserland, 
half alpien, half mediterraan, is gemaakt voor dit soort ritten: met een 
bestemming, maar zonder tijdsdruk – berghellingen en boulevards, palm-
bomen en kastanjebossen.

Groet uit het mediterrane  
zuiden: een palmboom 
aan de oevers van het 
Meer van Lugano.







Atelier Alice Trepp is als 
een amfitheater tegen de 
heuvel gebouwd.
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Onze dag begint stipt om negen uur met een afspraak op het kantoor van 
Caggiula in Parco Ciani aan de oevers van het Meer van Lugano. Een paar 
dagen voor de zomervakantie is het hier een drukte van belang: mede-
werkers werken aan lopende projecten, studenten modelleren hun ideeën 
voor wedstrijden en de directeur geeft uitleg over de villa in Origlio.  
Atelier Alice Trepp is als een amfitheater tegen de heuvel gebouwd. Zo is 
het gebouw – mede dankzij de weelderige groene daken – onderdeel van  
het terrein. De enthousiaste Caggiula spreekt dan ook gekscherend van 
‘landschapsarchitectuur’. Hij weet: een huis wint geen zeven architectuur-
prijzen puur omdat het in de natuur verscholen ligt.   

“Architectuur ontstaat pas als een gebouw 
gebouwd wordt. Zonder gebouwde ruimte is er 
geen architectuur. Al het andere – modellen, ren-
derings – is gewoon design”, zegt Caggiula. Daarbij 
moet hij altijd rekening houden met de toekom-
stige bewoners van het huis. Zij zijn immers dege-
nen die in de architectuur leven en zich er prettig 
in moeten voelen. Atelier Alice Trepp, vernoemd 
naar de vrouw des huizes, combineert wonen en 
werken op een oppervlakte van 454 vierkante 
meter: Alice Trepp is kunstenaar, een deel van de 
kelder is haar atelier. 

De villa is centrifugaal gegroepeerd rond een 
soort atrium. Het wordt in het concept een ‘cenote’ genoemd – een verwij-
zing naar de met water gevulde karstgrotten in Zuid-Amerika, het tweede 
thuisland van de Ecuadoriaanse Alice Trepp. Op het terrein bevindt zich 
een 15 centimeter diep waterbassin. Liggend in het water kijk je recht de 
hemel in en ruik je de geur van de jasmijn die in de tuin geplant is. 
“Magisch”, noemt Caggiula het. Je ziet dat hij zijn cliënt dankbaar is voor  
de kans die hij heeft gekregen om hier dingen uit te proberen. 

Van metselaar tot architect
Dat Caggiula ooit door hemzelf ontworpen huizen zou bouwen, was 
bepaald geen uitgemaakte zaak. Hij begon zijn loopbaan op 16-jarige 
leeftijd als metselaar en timmerman. Een gebroken nekwervel zorgde 
ervoor dat hij terugkeerde naar de schoolbanken. Na het behalen van een 
technisch diploma ging hij naar de universiteit van Mendrisio in Ticino, 
die samen met de ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) in Zürich 
wordt beschouwd als een kweekvijver voor architecten in Zwitserland. 
Nog tijdens zijn studie besloot de carrièreswitcher zijn Engels bij te spij-
keren en nam contact op met Kenneth Frampton in New York. Verrassend 
genoeg bood de legendarische architectuurprofessor hem een stageplek 
aan. Bij zijn volgende werkplek, de bijna even beroemde Steven Holl, 
mocht hij alleen tijdschriften sorteren tot hij een flinke lading werk op 
zijn bord kreeg en “dagenlang onder de tafel in het kantoor sliep” – 
samen wonnen ze drie wedstrijden. 

In Ticino is niet alleen het gesteente waarop gebouwd wordt stabiel, 
maar ook de economische omstandigheden. Voor ambitieuze architecten 
als Caggiula is dit een ideale plek om ambities te verwezenlijken. Hij treedt 
daarmee in de voetsporen van plaatselijke architectuurgrootheden als 
Mario Botta, Luigi Snozzi, Aurelio Galfetti en Livio Vacchini. Hun modernis-
tische stijl heeft een beslissende invloed gehad op het architectonische 

Op het terrein bevindt zich  
een 15 centimeter diep water-
bassin. Liggend in het water 
kijk je recht de hemel in en ruik 
je de geur van de jasmijn die in 
de tuin geplant is. “Magisch”, 
noemt Mino Caggiula het
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Hij kijkt al uit naar het volgende 
project: architect Mino Caggiula.

landschap van Ticino. “We hebben hier een lange geschiedenis op het 
gebied van moderne architectuur”, vertelt Caggiula. Beton, rechte hoeken, 
strakke lijnen – de architect van Atelier Alice Trepp weet met welke traditie 
hij heeft gebroken bij de bouw van de organisch gevormde villa.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou er in ieder geval beton wor-
den gebruikt. Uit tijdgebrek namen ze uiteindelijk hun toevlucht tot gips 
bedekt met kunsthars. De structuur creëert een mooi effect: als je ernaar 
kijkt, lijkt het alsof het oppervlak licht trilt. De kleur van dit bijzondere 
bouwmateriaal past ook perfect bij de lakkleur mojavezilver van de CLS. 
De auto rolt langzaam over de kronkelende oprijlaan, terwijl we ons nog-
maals verbazen over de wijze waarop autodesign en hedendaagse archi-
tectuur samengaan.

In de avondzon terug naar het meer
Het huis met zijn bad-, woon-, slaap- en werkkamers is een oase in een 
oase: op het terras nodigt een zelfreinigend zwembad je uit om een duik 
te nemen. Ernaast steken profielen uit de grond die een patroon van licht 
en schaduw creëren. De constructie van deze elementen was niet een-
voudig: afwijkingen van slechts 4 millimeter zorgden al voor problemen. 

De vaklieden die het werk uitvoerden, hadden er 
een hele kluif aan. Het was dan ook een geluk dat 
Caggiula ooit één van hen was – “uiteindelijk blijf ik 
een vakman” – en wist hoe hij hen tevreden kon 
houden. Namelijk met salami en bier. Het over-
winnen van dergelijke hindernissen maakt voor 
Caggiula het verschil: “Je moet proberen de utopie 
zo dicht mogelijk te benaderen, bijna aan te raken. 
Dat is de enige manier om perfectie te bereiken.”

Maar een gezonde balans tussen werk en  
privéleven wordt in Ticino óók gewaardeerd. De 
architect vindt de balans bij zijn jonge gezin en door 
te sporten. Hij maakt zijn rondjes, waar anders, aan 
de oevers van het Meer van Lugano. En natuurlijk 
houdt hij ook van lekker eten. “We spreken niet 
alleen Italiaans, we leven ook Italiaanser dan de 

rest van Zwitserland”, zegt Caggiula, terwijl hij zijn favoriete restaurant in 
Lugano verklapt: een Siciliaan.  

We zien af van een stop en profiteren van de avondzon voor een 
laatste rondje om het meer. Het enige geluid is afkomstig van de vier 
cilinders van de CLS 300 d 4MATIC. Het is een bescheiden geluid – even 
bescheiden als Zwitserland dat hier in Ticino hoogwaardige architectuur 
in een wonderschoon landschap harmonieus heeft ingebed.

Lees meer over het werk van Mino Caggiula op  
minocaggiula.ch. Nieuwsgierig geworden naar de CLS?  
Meer informatie op mbmag.me/CLS
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Net op tijd voor het begin van de winter presenteert het hotel, zich in haar nieuwe 
pracht. Veel ruimte voor gezelligheid wacht u in de heringerichte ontvangstruimte, de 
verruimde eetzaal met zonneterras of het sfeervolle wijnproeflokaal. In de nieuwe kamers 
zorgen inheemse houtsoorten zoals de Zwitserse Alpenden of de lariks, gecombineerd 
met moderne elementen, voor een elegante, alpine toets.
De nabijheid met de natuur is ook alomtegenwoordig in de 1.600 m2 grote spa. Hotel 
Cristal is ook de juiste plaats voor een actieve natuurbeleving. Hier, aan de voet van het 
Latemar-massief en midden in het wereldnatuurerfgoed Dolomieten, stapt u direct vanaf 
de hoteldeur het meermaals bekroonde skigebied Obereggen in (60 kilometer aan 
pistes).

Tip: De luchtvaartmaatschappij Skyalps brengt u rechtstreeks naar Bolzano vanuit onder 
meer Düsseldorf, Rotterdam en Brussel.

HOTEL

CRISTAL ««««S
HOTEL 
CRISTAL ****S

Familie Thaler
Obereggen 31
39050 Deutschnofen
Zuid-Tirol, ITALIË 
T +39 0471 615511
info@hotelcristal.com
www.hotelcristal.com

Alpine luxe op zijn best
Prachtige, besneeuwde landschappen zover het oog reikt, pure ontspanning, gastronomisch 
genot op het hoogste niveau en ontelbare activiteiten - wij heten u van harte welkom in Hotel 
Cervosa in Serfaus.

Wij zullen u verwennen met heerlijke lekkernijen in onze restaurants, bars en lounges. 
Volledige ontspanning vindt u in het meer dan 3.000 m2 grote wellness- en SPA-landschap. 
In een gezellige sfeer, gecombineerd met modern design en hoogwaardige materialen, voelt 
u zich hier vanaf de eerste minuut helemaal op uw gemak.

Maak kennis met de streek rond ons huis en geniet van een uitstekende vakantiekwaliteit
in de Tiroolse bergen.

HOTEL

CERVOSA SERFAUS «««««
HOTEL CERVOSA 
SERFAUS *****
Familie Westreicher
Herrenanger 11
6534 Serfaus
Tirol, OOSTENRIJK 
T +43 (0) 5476 6211 
reservierung@cervosa.com
www.cervosa.com
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GEÏNSPIREERD 
DOOR INNOVATIE

Hij redt al veertig jaar levens: ter gelegenheid  
van de verjaardag van de airbag ontwierp mode-
ontwerper Heron Preston een fascinerende 
collectie waarvoor hij het materiaal van deze 
baanbrekende veiligheidsuitrusting gebruikte
Tekst van Hendrik Lakeberg

Meer dan veertig jaar geleden werd hij voor het eerst in serie toegepast in  
de S-Klasse: de airbag is een mijlpaal in de automobielgeschiedenis en heeft 
het verkeer duurzaam veiliger gemaakt. Als eerbetoon aan deze baanbrekende  
uitvinding ontwierp de Amerikaanse ontwerper en creatief directeur Heron 
Preston een modecollectie voor Mercedes-Benz, gemaakt van gerecyclede 
airbag onderdelen. Hij herinterpreteerde ook het innovatieve functionele prin-
cipe van de airbag: de jassen, broeken en tassen in de conceptuele collectie 
kunnen net als de airbag worden opgeblazen.

Preston is gespecialiseerd in het upcyclen van materialen: de ontwerper 
staat vooral hoog aangeschreven om de luxe vormgeving van werkkleding, 
gemaakt van recyclebare materialen die ooit een ander doel dienden. Met dit 
idee als uitgangsbasis richtte hij in 2016 zijn eigen label op onder zijn naam. 
Sindsdien laat hij zien hoe het streven naar duurzaamheid als inspiratiebron 
dient bij het ontwerpen. “Mercedes-Benz en mijn label hebben een gemeen-
schappelijk doel: onze impact op de aarde verminderen”, zegt Preston. Het 
merk heeft sinds de oprichting herhaaldelijk maatstaven gecreëerd op het 
gebied van duurzaamheid en veiligheid. Met de Concept Collection slaat 
Mercedes-Benz wederom een nieuwe weg in: de merchandising artikelen  
werden op het wereldwijde modeplatform GOAT als giveaway aangeboden. 
Daarmee laat Mercedes-Benz ook in de mode zien hoe begerenswaardig de 
merkwaarden innovatie en duurzaamheid kunnen zijn als ze er goed uitzien.

Lees meer over de geschiedenis van de airbag en de passieve 
veiligheid bij Mercedes-Benz op: mbmag.me/airbagFo
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EQS INNERLIJKE 
WAARDEN



Het markante front van de EQS  
geeft al een hint waar de elektrisch 
aangedreven limousine van 
Mercedes-EQ voor staat: een nieuwe, 
duurzame generatie mobiliteit



Met meer dan 300 sensoren op en in de auto 
scant de EQS zijn omgeving en herkent de 
wensen van de inzittenden. Het indrukwekkende 
MBUX Hyperscreen fungeert als het brein en 
centraal zenuwstelsel van de EQS
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De daklijn vormt een elegant 
gestrekte boog en zorgt voor het 

coupé-achtige silhouet van de 
EQS. Het maakt van dit model  

de meest aerodynamische 
productie auto ter wereld
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INNOVATIE 
BELEVEN
Tekst van  
Julia Mengeler

Als eerste elektrisch aangedreven luxe limousine van Mercedes-Benz is de 
EQS een pionier van een nieuw tijdperk. Het model staat symbool voor een 
nieuwe, progressieve mobiliteitsgeneratie: dankzij de elektrische aandrijving 
rijdt de EQS duurzaam, terwijl intelligente technologie hem in staat stelt om 
de wensen van de inzittenden te herkennen, erop in te spelen en er rekening 
mee te houden. Bij de ontwikkeling van de EQS werd alles in het werk gesteld 
om de verwachtingen van zelfs de meest veeleisende Mercedes-Benz klanten 
te overtreffen. En dat is precies wat een Mercedes-Benz met de letter S (van 
S-Klasse) in zijn naam moet doen. 

De EQS draagt de nieuwe waarden ook uit door middel van zijn iconische 
design. De sensuele puurheid van het silhouet omhult niet alleen uiterst effici-
ente technologie, maar levert ook een optimale aerodynamica op. Dat maakt de 
EQS momenteel de meest aerodynamische productieauto ooit. Om dit te 
bereiken hebben de design- en aerodynamica-experts van Mercedes-Benz 

nauw samen gewerkt. Samen creëerden ze het unieke purpose-design: met zijn 
innovatieve proporties en one-bow-belijning springt de EQS onmiddellijk in 
het oog. Het exterieurdesign straalt vooruitgang uit. 

De innovatieve vormgeving met een minimale luchtweerstand komt vooral 
de elektrische actieradius ten goede: de EQS 450+ AMG Line kan tot 731 kilo-
meter rijden (volgens WLTP) op één lading. En met een snellaadvermogen tot 
200 kW bereikt hij in slechts 15 minuten een actieradius van 300 kilometer.  
Dit alles resulteert, samen met de nieuwste accutechnologie, in een perfecte 
balans tussen prestaties, efficiëntie, actieradius en comfortabel laden.
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De technologie van de EQS gaat echter veel verder dan elektrisch rijden. De 
auto is namelijk uitgerust met de modernste sensortechnologie. Met behulp 
van meer dan 300 sensoren op en in de auto kan de EQS zijn omgeving regis-
treren en tegelijkertijd de behoeften van de bestuurder en overige inzittenden 
herkennen. Sterker nog: intelligente assistentiesystemen reageren op spraak 
of gebaren en passen een groot aantal voertuig-, multimedia- en comfort-
functies aan de individuele behoeften aan. Op basis van nieuwe ervaringen 
kan de EQS zijn capaciteit zelfs uitbreiden, omdat hij dankzij kunstmatige 
intelligentie in staat is te leren. Het ruime interieur en de royale oppervlakken 
van het indrukwekkende MBUX Hyperscreen in de cockpit wekken bijna de 
indruk dat u zich in een futuristisch ruimteschip bevindt.

De EQS is echter allesbehalve sciencefiction. De auto is voor u gemaakt, 
zodat u de toekomst vandaag al kunt beleven.

Zijn coupé-achtige silhouet met 
one-bow-belijning geeft de EQS 
zijn sportief-progressieve look 
en dat maakt de EQS momen-
teel de meest aero dynamische 
productie auto ooit.
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SOPHIE 
G-KLASSE
Foto’s door Benjamin Werner  
Tekst van Marie-Sophie Müller

Sophie Hicks valt op door op  
de achtergrond te blijven. Net als 
haar G-Klasse – voor de architect 
het toppunt van een auto die  
doet wat hij moet doen



Sophie Hicks en haar 
G-Klasse voor haar huis 
in de Londense wijk 
Kensington.
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Op Earl’s Court Square in de chique Londense wijk Kensington staat een 
eenvoudige, platte glazen doos, met aan de binnenkant een witte muur 
die bescherming biedt tegen al te nieuwsgierige blikken. Voor het huis 
staat een Mercedes-Benz G-Klasse uit 2000. De auto is al net zo bijzon-
der als het huis waar hij voor staat. De groene lakkleur geeft de G-Klasse 
een functionele charme die goed past bij de eigenaar. Het is niet zo dat 
architect Hicks uitsluitend functionele gebouwen ontwerpt – integen-
deel. Maar ze hanteert wel een stijl die gericht is op de essentie. Altijd 
vanuit de vraag: “Wie ben je en hoe wil je leven?”

Haar huis, drie jaar geleden gebouwd, ademt de sfeer van 
een minimalistische oase. Maar de glazen gevel met de licht-
doorlatende betonnen wanden is ook een elegante provocatie 
in een wijk vol negentiende-eeuwse siergevels. Net als Hicks, 
die opvalt door op de achtergrond te blijven. Een architect die 
houdt van eenvoudige vormen en duidelijke statements en die 

de grondstoffen voor zich laat spreken. De 60-jarige analyseert haar 
omgeving en daagt ze uit.

Ze begon haar carrière in de mode-industrie – op 17-jarige leeftijd 
werkte ze al als moderedacteur voor het tijdschrift ‘Harper’s & Queen’, 
vervolgens voor de Britse ‘Vogue’ en als stylist voor Azzedine Alaïa. In die 
tijd ontwikkelde ze haar specifieke look, waaraan ze tot op de dag van 
vandaag vasthoudt: een jasje of spijkerjack, een plooibroek met hoge 
taille en herenschoenen, plus een kort kapsel. Ze draagt geen make-up. 
“Het voelt goed om niet altijd te zijn wat mensen van je verwachten”,  
zegt ze. Hetzelfde geldt voor haar huis, waarvan het beton met zijn hout-
achtige textuur verwijst naar de architectuurgeschiedenis van Londen.  
Op het eerste gezicht lijkt het een beetje een provocatie in de Victori-
aanse buurt. In werkelijkheid denkt Hicks met haar ontwerpen alleen 
maar vooruit op haar omgeving. ‘Toekomst in plaats van nostalgie’ is het 
motto van de architect.

“Als kinderen groeiden we op in huizen die al eeuwenlang hetzelfde 
waren. De indeling was hetzelfde, het meubilair ook”, vertelt Hicks. Als 
tiener kwam ze in aanraking met ‘The House Book’ van de legendarische 
Engelse ontwerper Terence Conran. Ze zag in dat je anders kunt leven – 
als je de moed hebt om met tradities te breken. Vanaf dat moment wist 
Hicks dat ze huizen wilde ontwerpen die in de eerste plaats de persoon-
lijkheid van hun bewoners moeten weerspiegelen. 

De omweg via de mode leverde haar haar eerste opdrachten op, nog 
voor ze afstudeerde aan de gerenommeerde Architectural Association 
School of Architecture. Ontwerpers als Paul Smith en Yohji Yamamoto 
hebben het gevoel dat zij hen en hun merk begrijpt en hebben hun win-
kels door haar laten inrichten. Ze ontwierp alleen al voor het label Chloé 
een honderdtal winkels. “Ik pas hetzelfde principe toe voor merken als 
voor een persoon”, zegt Hicks. “Ik stel vragen, ik definieer het karakter – 
het is een intellectuele oefening.”

“Het voelt goed om niet 
altijd te zijn wat mensen  
van je verwachten”
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Een auto kan ook een karakterstudie zijn. Met zijn ongebruikelijke lakkleur 
en kastanjebruine natuurlederen stoelbekleding staat de G-Klasse van 
Hicks voor ingetogen luxe – net als zijn eigenaar. Ze houdt van haar terrein-
wagen vanwege zijn uiterlijk, maar ook vanwege zijn functionaliteit: “De 
G-Klasse is ongelooflijk betrouwbaar. Het is het toppunt van een auto die 
doet wat hij moet doen.” Ook al brengt dat met zich mee dat ze zelden in 
haar favoriete auto door Londen rijdt. “Het is een vierwielaangedreven die-
selauto. Die past beter op het platteland dan in de stad”, zegt ze lachend. 
Haar ‘G-Wagon’ kan zich uitleven in Northamptonshire, waar de architect 
een weekendhuis heeft. Terwijl hij tot de nok toe volzit met haardhout, 
doet de G-Klasse ook hier wat hij het beste kan: stijlvol functioneren.

Sophie Hicks ontwerpt als architect ruimtes en huizen. Haar werk voor  
merken als Paul Smith, Yohji Yamamoto en Chloé wordt als baanbrekend 
beschouwd. Instagram @sophiehicksarchitects | www.sophiehicks.com  
WeChat SophieHicks_Official

Printerior Mercedes Luxury.indd   1Printerior Mercedes Luxury.indd   1 01-11-2021   13:4601-11-2021   13:46
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Het URBAN GUARD-pakket voor voertuigbeveiliging zorgt voor allround-
bewaking van uw auto. Het pakket bestaat uit twee handige services. 
Via de service ‘Hulp bij diefstal van de auto’ kunt u de zoekactie sneller 
opstarten: u kunt uw auto lokaliseren en de locatie gegevens aan de 
politie doorgeven. Daarnaast kunt u via ‘Sleutel deactivering’ uw 
voertuig sleutel op afstand blokkeren en uw Mercedes met één klik ver-
grendelen. Vals alarm? De sleutel weer activeren is net zo eenvoudig!

Ga na of het URBAN GUARD-pakket beschikbaar is voor 
uw model en koop deze service online in de Mercedes me 
Store: shop.mercedes-benz.com/nl-nl/connect/pdp/
URBAN-GUARD-pakket/702

DE BODY-
GUARD
VOOR UW 
MERCEDES
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Luxury Merino Knits for Men

AMSTERDAM
Kerkstraat 167-171

LEIDSCHENDAM
Mall of the Netherlands

ANTWERPEN
Kloosterstraat 28

DÜSSELDORF
Kasernenstrasse 14

TOTAL EASY CARE
No restrictions on washing

NO SWEAT, NO STINK
Merino Wool, anti-bacterial by nature

EXTRA STRONG
8% Extra Fine 40D Polyamide 
Famous for use in polar tents

EXTRA SOFT
90% Extra Fine Merino Wool to pamper your 
feet all day, every day of the year

LONGER MID-CALF
The mid-calf length will hide your hairy leg

SIGNATURE ORANGE DETAIL
Easy to recognize, easy to pair

Heb jij je sokken op orde? De meeste mannen zullen er niet al te veel over nadenken. Met de sokken van 
Joe Merino hoeft dat ook niet. Joe Sock is de perfecte sok, gemaakt van extra fine merinowol. Daar kun je 

mee voor de dag komen. Net iets langer dan de gemiddelde sok, veel comfortabeler dan katoen en gewoon 
machinewasbaar. Door het oranje bandje zijn ze altijd herkenbaar in de was. Als je eenmaal de sokken van Joe 

hebt geprobeerd, wil je nooit meer andere. Verkrijgbaar in Rib en Fine in 7 kleuren. 3-pack voor € 29,00.

Bestel gemakkelijk online op joemerino.com. Advies nodig? Wij beantwoorden al jouw 
vragen graag via de mail, chat of telefoon. Verzending en retourneren is gratis.

DARK NAVY DENIM BLUE INTERESTING WINDSOR BEIGE HARVARD GREY ANTRA GREY DEEP BLACK

Joe Merino Mercedes Me NOV21.indd   1Joe Merino Mercedes Me NOV21.indd   1 25-10-2021   16:1725-10-2021   16:17



Ontdek de parels van 
Noord-Amerika per 
privévliegtuig
Unieke 22-daagse Air Cruise: een reis die alle verwachtingen overtre� .

Het resultaat is een ruim drie weken durende 
droomvakantie naar bestemmingen die bij me-
nig reiziger op de bucketlist staan. Vanaf Schip-
hol vertrek je comfortabel in de business-class 
van KLM naar Calgary, de toegangspoort tot het 
hart van de Rocky Mountains. Daarmee trap je 
de eerste dagen meteen spectaculair af bij één 
van ‘s werelds meest ontzagwekkende bergke-
tens. Want, wie wil er in Ban�  National Park 
niet ervaren hoe het is om oog in oog te staan 
met surrealistische gekleurde meren, majestu-
euze bergen en de unieke flora en fauna? 

Treinen door de Rocky Mountains
Hier staat twee dagen de exclusieve GoldLeaf 
Service van de Rocky Mountaineer tot je be-
schikking. Je doorkruist hiermee op spectacu-
laire wijze het gebied en komt op plekken waar 
geen ander vervoermiddel kan komen. 

Rijd door tunnels, over hoge viaducten en langs 
diepe ravijnen. Ondertussen vergaap je je aan 
het bergland met zijn besneeuwde toppen, 
oneindige bossen, diepe kloven en schuimende 
rivieren die je vanuit een uniek perspectief ziet. 
“Niet voor niets staat deze trip bekend als een 
van de mooiste treinreizen ter wereld”, weet 
Visser. Het verblijf in het iconische Fairmont 
Chateau Lake Louise in Ban�  is al even adembe-
nemend. Dit Chateau behoort tot de top vijf van 
de meest prestigieuze hotels in Canada. Gesitu-
eerd aan de oever van het smaragdgroene Lake 
Louise en omringd door de Rocky Mountains, 
ademt dit kasteel grootsheid uit. Niet voor 
niets vormde dit hotel het decor van vele � lms 
en verwelkomde het beroemde � lmsterren en 
staatshoofden.

Dag 1: Amsterdam – Calgary (Canada)
Dag 2: Ban� 
Dag 3: Ban� 
Dag 4: Treinreis Rocky Mountains
Dag 5: Treinreis Rocky Mountains – Vancouver
Dag 6: Vancouver
Dag 7: Cruise Vancouver Island
Dag 8: Vancouver – Anchorage (Alaska, USA)
Dag 9: Lake Clark N.P.
Dag 10: Kenai Fjords N.P.
Dag 11: Anchorage – Kahului (Maui, Hawaii)
Dag 12: Honolulu, Oahu
Dag 13: Big Island
Dag 14: Maui
Dag 15: Kahului – San Francisco
Dag 16: San Francisco
Dag 17: San Francisco – Jackson Hole, Wyoming
Dag 18: Wyoming
Dag 19: Jackson Hole – Mount Rushmore – Boston
Dag 20: Boston
Dag 21: Boston – Amsterdam
Dag 22: Aankomst Amsterdam

Programma
“Het ontwerp voor zo’n Air Cruise lag al jaren op de tekentafel. 

Er is in dit werelddeel zoveel te zien en te beleven dat het 
maken van keuzes voor de route een grote uitdaging was. 
Na meer dan anderhalf jaar aan voorbereiding is het gelukt 
deze droomreis mogelijk te maken”, steekt reisarchitect 
Piet Visser van Air Cruise Collection enthousiast van wal.
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Beren en orka’s spotten in Alaska. Genieten van de overweldigende natuur van de Rocky Mountains. 
Een bezoek brengen aan Pearl Harbor tijdens een onvergetelijk verblijf in Hawaii. Toeren over de 

Golden Gate Bridge in San Francisco. Met de 22-daagse Air Cruise ervaar je de meest spectaculaire 
bestemmingen van Canada en Noord-Amerika met een privévliegtuig en verblijf in luxe hotels.

Mooiste plekken van Alaska
Vervolgens gaat de tour via een bezoek aan de kosmopolitische stad 
Vancouver en de wildernis van Vancouver Island verder naar Alaska. Hier 
staat het verkennen van drie van de mooiste plekken centraal: Girdwood, 
Lake Clark National Park en het schitterende Kenai Fjords National Park 
bij Seward. Hier wachten de gletsjers, vulkanen, alpentorens, watervallen 
en wilde rivieren met vlagzalm in opkomst. “Je maakt er kennis met talloze 
zeevogels, dichte bossen, uitgestrekte toendra’s en kuddes kariboes. Lake 
Clark National Park staat bovendien bekend als een van de beste plekken 
om bruine en zwarte beren te spotten in Alaska”, weet Visser. 

Paradijselijk Hawaii 
Van de gletsjers naar de palmbomen, groter kan het contrast niet zijn. 
Want wie vanuit Alaska rechtstreeks doorvliegt naar Hawaii wordt qua 
afwisseling op zijn wenken bediend. Wist je dat deze paradijselijke droom-
bestemming uit meer dan honderd vulkanische eilanden bestaat, waarvan 
er slechts enkele bewoond zijn? Visser: “Het is écht een belevenis om de 
spectaculaire natuur met steile rotskusten, bloemenpracht en groene 
regenwouden hier zelf te ervaren.” Andere hoogtepunten: de zandstranden 
van Waikiki Beach en een bezoek aan marinebasis Pearl Harbor.

Sfeervol San Francisco
Met de vlucht naar San Francisco staat ook de tolerantste en sfeervolste 
stad van Noord-Amerika op het programma. Visser: “Het is niet voor niets 
dat deze relaxte sfeer bezoekers als een magneet aantrekt. De stad is 
duidelijk vriendelijker dan andere grote Amerikaanse steden.” 

San Francisco staat vooral bekend om de Golden Gate Bridge en Fisher-
man’s Wharf Pier 39. Verder is er gelegenheid voor een kennismaking 
met het beroemde wijngebied van Napa Valley, waar je de beste wijnen 
van Amerika proeft. Een rondgang door Noord-Amerika is tot slot niet 
compleet als je niet hebt genoten van de schoonheid van de uitgestrekte 
prairies in Wyoming, waar je de kans krijgt bizons te spotten. 
Onderweg naar eindbestemming Boston, de meest historische stad van 
Noord-Amerika, wacht bovendien nog een interessante tussenstop. 
Want hier sta je bij de beroemde Mount Rushmore oog in oog met de in 
graniet uitgehouwen gezichten van vier voormalige presidenten.

Service verzekerd
Wie aan deze all inclusive reis deelneemt, zal het aan niets ontbreken. 
“Vanaf het moment dat wij de reiziger van huis ophalen, zal hij ervaren 
dat wij geen concessies doen aan kwaliteit en service”, verzekert Visser. 
“Je verblijft in de meest luxe of unieke hotels, beleeft bijzondere excursies, 
maakt kennis met diverse culturen en gebruiken en geniet van culinaire 
creaties van de lokale chefs. Verder ben je in Canada en Noord-Amerika 
verzekerd van een privévliegtuig en staat de Air Cruise onder begeleiding 
van twee ervaren Nederlandstalige tourmanagers.” Zo staan de pluspunten 
van deze bijzondere reis buiten kijf, maar is er ook één nadeel: er kunnen 
slechts 58 personen aan deelnemen. Wie zich deze kans niet wil laten ont-
nemen, moet dus snel zijn. “Want het is beter om één keer iets te zien en te 
beleven dan er duizend keer over te lezen of te horen”, besluit Visser.

Interesse in deze reis? 
Kijk op aircruisecollection.nl voor meer informatie en het vrijblijvend afsluiten van een optie 

voor deze exclusieve reis. De vertrekdatum van de 22-daagse Air Cruise is 21 augustus 2022. 
De prijs bedraagt 45.995,- per persoon.

Auteur:Jeroen Wolbers | Foto’s: Air Cruise Collection
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100
JAAR

MAYBACH
AUTO’S Tekst van 

Thomas Giesefeld
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De geschiedenis van het merk Maybach 
is nauw verweven met Mercedes-Benz. 
Het gezamenlijke doel: het topsegment 
naar nieuwe hoogten leiden

De ‘Bergbezwinger’ (berg-
beklimmer): zo prees Maybach 
in 1931 zijn topmodel ‘Zeppelin’ 
in het tijdschrift ‘Motor’ aan 
(links).

Maximale luxe en baan-
brekende technologieën:  
de nieuwe Mercedes-Maybach 
S-Klasse uit 2021 vertaalt  
de merkwaarden naar het 
heden (rechts).

Fo
to

’s
: p

ag
. 1

12
: M

er
ce

de
s-

Be
nz

 A
G

/B
en

ja
m

in
 Z

ib
ne

r, 
pa

g.
 1

13
: M

er
ce

de
s-

Be
nz

 C
la

ss
ic

 A
rc

hi
ve

, d
ez

e 
pa

gi
na

’s
: M

er
ce

de
s-

Be
nz

 A
G

, M
er

ce
de

s-
Be

nz
 A

G
/B

en
ja

m
in

 Z
ib

ne
r



116 117

Het segment van representatieve luxe auto’s kent anno 2021 twee hoofdrol-
spelers. Het hoogtepunt van het Mercedes-Benz personenwagen programma 
wordt namelijk gevormd door twee modelseries van Mercedes-Maybach. 
Met hun indrukwekkende uitstraling en status als ‘Best of Best’ zijn ze 
ongeëvenaarde rolmodellen in dit hoogste markt segment. Er is over de 
hele wereld vraag naar alles wat in het topsegment onder uitmuntendheid 
wordt verstaan. Een belangrijk ingrediënt is het perfecte samenspel van 
alle technologische factoren, waarvoor het merk dat de auto heeft uitge-
vonden met de S-Klasse een basis biedt die zich in de serieproductie heeft 
bewezen. Samen met een gedistingeerd uiterlijk en een exquise samenstel-
ling worden alle wensen van Mercedes-Maybach kopers vervuld.

Luxe en hightech
Allereerst zijn er de Mercedes-Maybach limousines: met hun langgerekte 
(5,47 meter) silhouet, indrukwekkende grille en brede C-stijlen met drie-
hoeksruitjes stralen ze soevereiniteit uit. De wielbasis van 3,4 meter zorgt 
voor een riant interieurgevoel. In het interieur zorgen de vele technologi-
sche, mediale en visuele facetten voor een sfeervolle, ongedwongen maar 
nergens schreeuwerige combinatie van luxe en hightech. De exquise 

materialen, die de klant een bijna onbeperkte 
keuzevrijheid bieden, en het bedieningscon-
cept met de modernste assistentiesystemen 
kunnen bijvoorbeeld worden aangevuld met 
de individueel geaccentueerde, iconische 
tweekleurenlak.

Dan is er de Mercedes-Maybach GLS, 
een model dat recent aan het gamma werd 
toegevoegd. De SUV combineert de technolo-
gische basis van de GLS met de haute couture 
van een Maybach. Het is een model dat volle-
dig nieuwe mogelijkheden biedt met betrek-
king tot technologisch en esthetisch comfort. 
De overdracht van Sophisticated Luxury naar 
het terrein past bij het innovatieve karakter 
dat de modellen van Maybach van oudsher 
kenmerkt: het is de grensoverschrijdende 
samenwerking in de automobielbouw en daar-
buiten. Waar de Mercedes-Benz ster sinds het 
begin symbool staat voor activiteiten te land, 
ter zee en in de lucht, symboliseert het merk-
logo met de dubbele M de band tussen de 
autofabrikant en de Maybach Manufaktur, 
waar klanten hun Maybach uitgebreid kunnen 
laten individualiseren. 

Pioniers van moderne mobiliteit
Voordat Wilhelm Maybach samen met zijn 
zoon Karl en de ondernemende uitvinder 
Ferdinand Graf von Zeppelin eigen auto’s 
onder de naam Maybach bouwde, ontwik-
kelde hij samen met Gottlieb Daimler als eer-
ste een lichte, snelle verbrandings motor. Fo
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Imposant: de Mercedes-Maybach 
GLS combineert de technologische 
basis van een SUV met een luxu-
euze uitstraling (linksboven).

Op maat gemaakt: in de Maybach 
Manufaktur worden de meest 
uiteen lopende wensen van 
klanten vervuld (linksonder).

Fraaie aanblik: het loft-achtige 
interieur van de elektrische 
Concept Mercedes-Maybach EQS 
(rechts).
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Absolute topklasse: het merk  
Maybach werd in 2014 voortgezet 
onder de naam Mercedes-Maybach. 
Het nieuwe model (voor) verwees 
naar de Mercedes-Benz 600 Pull-
man, die in 1963 voor het eerst 
werd gepresenteerd (achter).
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In 1900 en 1901 werd op verzoek van een klant de eerste moderne auto 
ontwikkeld. Er werden ontwerpkeuzes gemaakt die de tand des tijds heb-
ben doorstaan, zoals het langgerekte onderstel, de voorin geplaatste 
motor en de ‘honingraat’-grille die een sportief motorvermogen mogelijk 
maakte en ook vandaag de dag nog de constructie van koelaggregaten 
voor auto’s kenmerkt. 

Vanaf 1907 ontwierp de ‘koning van de constructeurs’ ook grote 
motoren, samen met zijn zoon Karl. Hierdoor werd een megatrend moge-
lijk die al snel de wereld op z’n kop zette: de luchtvaart. Luchtvaart pionier 
Ferdinand Graf von Zeppelin werd partner in een samen werkingsverband 
waarbij vanaf 1912 Maybach-motoren werden geproduceerd voor zeppe-
lins. De geruisloze, zwevende vlucht met verreikend uitzicht creëerde een 
bijzonder luxe manier van reizen: het bijna gewichtloos van plaats naar 
plaats vliegen in een uitnodigende cabine met alle denkbare comfort 
voor de reizigers. Na het Verdrag van Versailles in 1919, toen in Duitsland 
geen vliegtuigen of luchtschepen meer gebouwd mochten worden, ver-
legden de onvermoeibare pioniers hun focus naar de weg: vanaf 1921 
werden in Friedrichshafen auto’s gebouwd.

Bewogen geschiedenis
De reiservaring in de auto’s moest gelijk zijn 
aan die van de luchtschepen. Vanaf 1930  
kregen enkele topmodellen van het merk  
Maybach de naam ‘Zeppelin’ mee. In die tijd 
van ambachtelijke automobielbouw was het 
gebruikelijk om carrosseriebouwers opdracht 
te geven voor het ontwerp van de carrosserie. 
Maar ook de carrosserieafdeling van Daimler-
Benz in Sindelfingen werd in 1928 bij een con-
structie betrokken.

De DS 8 Zeppelin, die begin jaren dertig op 
de markt kwam, torende hoog boven veel auto’s 
uit met een cilinderinhoud van 8 liter uit twaalf 
cilinders en een achttraps versnellingsbak.  
Het interieur, waarin mohair en kristal glas was 
verwerkt, straalde verfijnde elegantie uit. De 
dienstauto van Karl Maybach werd in 1957 
gebouwd op een chassis uit de jaren dertig. Het 
was de laatste officiële Maybach uit Friedrichs-
hafen, voordat Daimler-Benz in 1960 het meer-
derheidsbelang en de merkrechten verwierf.

Van 2002 tot 2013 zette een nieuwe 
modelserie met de typen 57 en 57 S respectie-
velijk 62 en 62 S de traditie van de Zeppelin 
voort. Maybach werd in de markt gezet als een 
eigen automerk, ontwikkeld en ontworpen 
onder leiding van Mercedes-Benz. Met de 
Mercedes-Maybach S 600 Pullman uit 2014 
kwam Maybach opnieuw heel dicht bij het 
merk uit Stuttgart – onder de paraplu van 
Mercedes-Benz bouwde Mercedes-Maybach 
vanaf dat moment uitsluitend luxe topmodellen. Fo
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Met hun eencilindermotor (links-
onder) zetten Gottlieb Daimler en 
Wilhelm Maybach in 1885 de eerste 
stap naar mobiele toepassingen. 
Benz vroeg op 29 januari 1886 
patent aan op de eerste 
‘Motorwagen’. 

De Mercedes 35 PK van Daimler-
Motoren-Gesellschaft uit 1901,  
ontwikkeld door Wilhelm Maybach. 
Hier in 1901 bij de bergrit Nice-La 
Turbie (rechts).
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In 2016 en 2017 werden onder de 
naam Vision Mercedes-Maybach 6 
twee bijzondere showcars gepre-
senteerd, die met hun lengte van 
5,7 meter indrukwekkende design-
opties mogelijk maakten. De 
cabriolet variant onderstreepte de 
elegante druppelvorm van het 
studiemodel.
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De S 600 Pullman was een directe verwijzing naar type 600, ook bekend 
als de ‘Großer Mercedes’, die van 1963 tot 1981 werd geproduceerd en 
waarin de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer zich al liet rondrijden. 
Het meest luxe model van het merk bood alles wat engineers en designers 
konden realiseren op het gebied van technologie en luxe.

Visies voor de toekomst 
In 2016 en 2017 werden onder de naam Vision Mercedes-Maybach 6 twee 
bijzondere showcars gepresenteerd, die met hun lengte van 5,7 meter 
indrukwekkende designopties mogelijk maakten. Met hun zeer lange 
motorkap en lage daklijn interpreteerden ze als coupé en cabriolet de  
klassieke esthetische principes op een nieuwe wijze. De ‘boat tail’-vorm 
van de achterzijde deed denken aan die van luxe yachts, net als de vloer 
van iepenhout. De elegante druppelvorm van de Vision Mercedes-Maybach 
6 was geïnspireerd op het art-decotijdperk, oftewel de periode begin twin-
tigste eeuw waarin ook de eerste Maybach-modellen aan hun trotse eige-
naren werden afgeleverd. Naast de functionaliteit van de aandrijving en de 
schoonheid van de techniek, maakt ook het streven naar aerodynamische 
efficiëntie deel uit van de designfilosofie van de Maybach Vision-modellen.

Het merk gaf onlangs een kijkje in de  
toekomst met de presentatie van de Concept 
Mercedes-Maybach EQS – de SUV wordt het 
eerste volledig elektrische model van 
Mercedes-Maybach. 

De uitstraling van de nieuwe Mercedes-
Maybach-modellen uit 2021 zal de claim van 
het merk op uitmuntendheid meer dan waar-
maken, en niet alleen met het studiemodel 
EQS SUV: zoals bij alle heel bijzondere dingen, 
komt het de modellen van Mercedes-Maybach 
alleen maar ten goede als hun bijzondere 
afkomst op gepaste wijze in ere wordt gehou-
den en naar de nabije en verdere toekomst 
wordt overgebracht. Als deze transformatie 
goed doordacht is, zoals het geval is bij de 
actuele modellen van Mercedes-Maybach, 
zullen de breuken in de evolutie van het merk 
een decoratief patina vormen. De bewogen 
geschiedenis is een van de USP’s (unique  
selling points) van Maybach. De harmonieus 
samengevoegde componenten van het merk 
kunnen nauwelijks anders omschreven wor-
den als mythisch.
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Ook de gesloten Vision Mercedes-
Maybach 6 maakte indruk met zijn 
vloeiende vorm – kenmerkend voor 
het art-decotijdperk waarin het 
merk groot werd (rechts).

De Concept Mercedes-Maybach 
EQS biedt automotive luxe op het 
hoogste niveau – en in de toekomst 
elektrisch (linksboven).

Van 2002 tot 2013 zette een nieuwe 
modelserie in de vorm van de typen 
57 en 57 S respectievelijk 62 (links-
onder) en 62 S de traditie van de 
Zeppelin voort.

Duik onder in de de luxueuze 
wereld van Mercedes-Maybach 
en ontdek de nieuwe modellen 
op: mbmag.me/maybach



DE MAGIE
Met de Pullman vond Mercedes-Benz in 1963  

de topklasse opnieuw uit. Vandaag de dag 
definieert het merk met de Mercedes-Maybach 

Pullman zijn toekomst. Een eerbetoon
MERCEDES-MAYBACH S 650 PULLMAN GUARD 
Brandstofverbruik gecombineerd1: 20,6 l/100 km
CO₂-emissie gecombineerd2: 473 g/km

VAN EEN
Foto’s van Clemens Ascher 
Set design door Kathleen Alisch

1 2 Zie voetnoten 1 en 2 op pagina 6.

MEESTERWERK





Vanaf 1963 werd alles wat de engineers en stylisten van 
Mercedes-Benz op het gebied van technologie en luxe  
konden realiseren gebundeld in de Pullman.  Het exclusieve 
model werd al snel de favoriete limousine van presidenten 
en dirigenten. Vandaag de dag geeft de Mercedes-Maybach 
Pullman S 650 de toon aan in de top van de mobiliteit.



Fascinerende technologieën en vrijwel 
onbeperkte individualiseringsmogelijk-
heden maken elke Pullman uniek – net als 
elk ander model van Mercedes-Maybach 
overigens. Met een lengte van 6,5 meter 
straalt de Pullman absoluut grandeur uit.







Binnenin biedt de limousine de inzittenden de keuze tussen 
een mobiel kantoor of ontspanning in de meest luxueuze 
sfeer. Maar of het nu vanbinnen of vanbuiten is: een Pullman 
moet met de zintuigen worden ervaren om de mythe van het 
merk te begrijpen. Want er is één ding dat u onmiddellijk 
voelt in de aanwezigheid van een Mercedes-Maybach: de 
magische aantrekkingskracht van een meesterwerk.



140

DE

VAN
GEDACHTEN

KRACHT

Tekst van Julia Mengeler 
Illustraties door Ekaterina Kachavina

Hoe ontwikkelingsengineer 
Maxine Benz de interactie 
tussen bestuurders en auto’s 
radicaal wil veranderen 
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De persoon die dit zegt, kan het weten: Maxine Benz doet onderzoek naar 
manieren om de Mercedes-Benz modellen nog comfortabeler, intelligen-
ter en veiliger te maken. De grootse visie van de ontwikkelingsengineer: 
de kracht van het denken benutten.

De 31-jarige werkt binnen Group Research van Mercedes-Benz AG aan 
‘Technologieën van de toekomst’. Benz en haar team hebben de taak om 
toekomstige technologieën te identificeren en evalueren en uiteindelijk te 
beslissen of de onderneming erin zou moeten investeren. Hierbij gaat het 
om het uitproberen van nieuwe mogelijkheden, het inslaan van nieuwe 
wegen, het nadenken over waar nog nooit iemand is geweest. De ontwikke-
ling van een nieuw model neemt, van het eerste idee tot de introductie, 
ongeveer zeven jaar in beslag. Maar Benz en haar team denken meestal 
veel verder in de toekomst, veertien jaar of langer. Deze pioniersgeest 
maakt ook deel uit van het DNA van de onderneming.

aldus Maxine Benz. Geen familie overigens, het is puur toeval dat haar 
achternaam ook in de merknaam voorkomt.

Om ervoor te zorgen dat Mercedes-Benz klanten ook in de toekomst 
het maximum aan innovatie en comfort in hun auto’s kunnen ervaren, 
verlaat de afgestudeerd werktuigbouwkundige vaak de traditionele 
wegen van de auto-industrie. Haar huidige onderzoeksterrein stamt uit 
de medische technologie, die een voortrekkersrol vervult op het gebied 
van de zogeheten Brain Computer Interfaces (BCI). Dankzij deze inter-
faces tussen menselijk brein en machine kunnen patiënten bijvoorbeeld 
armprotheses aansturen met hersenimpulsen.

In de auto-industrie zijn dergelijke technologieën nog onontgonnen 
terrein dat moet worden verkend. De mogelijke toepassingsgebieden zijn 
daarentegen al in kaart gebracht. Eenvoudig gezegd hebben Benz en haar 
team voor ogen dat in de toekomst bepaalde functies in de auto worden 
aangestuurd met behulp van hersenactiviteit. Dit zou het logische vervolg 
zijn op een zo intuïtief mogelijke besturing van auto’s. Mercedes-Benz 
modellen zijn bijvoorbeeld al standaard voorzien van de spraakherkenning 
van MBUX. De nieuwe EQS reageert op gebaren van de bestuurder. In 
plaats van een spraakcommando of een handbeweging zou in de toekomst 
een gedachte kunnen volstaan.

“Voor de continue ontwikkeling van innovatieve 
producten zijn altijd nieuwe technische oplossingen 
nodig. Deze moeten in een vroeg stadium worden 
herkend om zeker te stellen dat Daimler AG een 
leidende positie op dit gebied kan blijven innemen”,

Maxine Benz doet voor Daimler AG 
onderzoek naar toekomstige tech-
nologieën die pas jaren later in 
serieproductie zullen gaan.
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De testopstelling van Maxine Benz laat in detail zien hoe dit werkt onder 
laboratoriumomstandigheden. Hiervoor gebruikt ze droge elektroden 
die aan een hoofdband zijn bevestigd en die de hersenactiviteit van de 
proefpersoon registreren. Enerzijds meet de futuroloog de elektrische 
impulsen die ontstaan wanneer de zenuwcellen van de hersenen, de neu-
ronen, met elkaar communiceren. Anderzijds worden geactiveerde delen 
van de hersenen beter van bloed voorzien en is het zuurstofgehalte als 
gevolg daarvan hoger. Benz kan deze verhoogde zuurstoftoevoer met 
beeldvormingstechnieken herkennen. In een volgende stap worden de 
opgenomen hersensignalen geanalyseerd. Dit heeft als doel om de inten-
ties van de gebruiker te filteren uit een grote hoeveelheid parallelle pro-
cessen. Alleen op deze wijze kunnen de activiteiten van de hersenen 
worden omgezet in stuursignalen en tot de gewenste actie leiden. De 
benodigde sensoren kunnen dan – onzichtbaar – in de hoofdsteun wor-
den geplaatst en de hersenactiviteit contactloos registreren. 

Het zal echter nog lang duren voordat deze technologie in auto’s 
wordt toegepast, legt Benz uit. Omdat:

“Om bijvoorbeeld een ruit te openen, hoef ik 
dan niet te bewegen of te praten”, legt Maxine 
Benz uit. “Het systeem kan herkennen wat ik wil 
en de ruit automatisch openen”

“Toekomstige technologieën maken deel uit van 
het DNA van Mercedes-Benz”
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Bel 050-3136000 of kijk op www.bbi-travel.nl/groningen-airport-eelde

BELEEF DE WINTER IN HET
HART VAN SCANDINAVIË

De skigebieden van Trysil & Sälen 
zijn de grootste van Noorwegen 
en Zweden, maar naast het skiën 
of langlaufen is er veel meer te 
doen! Denk aan safari’s met 
sneeuw scooters, op sneeuw-
schoenen of met husky’s…

In 100 minuten vanaf Groningen naar het hart van 
Scandinavië, voor een wintersport in de grootste 
ski-regio’s van Noorwegen en Zweden, Trysil & Sälen!

Vanaf 19 december wekelijks op zondag

In Trysil en Sälen liggen bij en aan 
de pistes en loipes tal van privé -
chalets en blokhutten, vrijwel 
allemaal ski-in/ski-out, maar 
onderling allen verschillend qua 
grootte, uitrusting en inrichting. 
Perfect voor families en gezinnen...

Vlieg vanaf Groningen Airport Eelde, inclusief gratis parkeren

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Langlaufen
4-8 Dagen

Va € 793 pp

Droomhutten
Ski-in/Ski-out
4-8 Dagen

Va €391 pp

BBI_Ad_Mercedes Magazine_11-215x270.indd   1BBI_Ad_Mercedes Magazine_11-215x270.indd   1 08-11-21    13:5008-11-21    13:50

“Op dit moment is het niet mogelijk om met behulp 
van de methode conclusies te trekken over het 
denkproces. Veel hersenprocessen worden nog 
niet volledig begrepen. De hersenen zijn een zeer 
complexe structuur. De neuronen verbinden zich 
telkens opnieuw”

Het idee om de ruit te openen met alleen maar een gedachte of op basis 
van het gevoel dat je het koud hebt de verwarming in de auto in te scha-
kelen, blijft voorlopig theorie. Er zijn echter nog meer praktische moge-
lijkheden. Want met de veiligheidssystemen van Mercedes-Benz is er nu 
al een ander potentieel toepassingsgebied voor een succesvolle imple-
mentatie van BCI. Een voorbeeld: het remproces. Onderzoek toont aan 
dat de gedachte aan het remmen enkele milliseconden voorafgaat aan de 
actie van het remmen. De onderzoekers van Mercedes-Benz kijken hoe 
de interfaces kunnen worden gebruikt om de tijdspanne die bekend staat 
als de schrikseconde vast te leggen en zo onze wegen nog veiliger te 
maken. Naast technische kwesties heeft Benz ook steeds weer te maken 
met ethische kwesties. Wie zich met BCI bezighoudt, krijgt immers vaak 
het verwijt dat hij in het hoofd van de gebruiker wil spioneren.
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€5999
Nu slechts

79,99

per pakket

€5999
Nu slechts

79,99

per pakket

DOOR ONS PROEFPANEL GESELECTEERD 
UIT RUIM 7000 WIJNEN

Geen 18, 
geen alcohol

Actie geldig t/m 2 januari 2022. Art. E100286. Niet geldig i.c.m. andere acties. 
Telefonisch bestellen via 0294 788 103. Ma. t/m vrij. 8.30 - 18.00 uur en za. 8.30 - 14.00 uur.

Luxe Kennismakingspakket van de Wijnbeurs
Pro� teer nu van dit Luxe Kennismakingspakket (4 x 2 � essen). Geniet van: 2x de romige 
topfavoriet La Pauline, 2x de Italiaanse klasse-wijn Masereto, 2x een zeven jaar oude 
Gran Reserva in Rioja-stijl en 2x de Best Buy Merlot. Inclusief vier luxe kristallen 

Schott Zwiesel wijnglazen & gratis thuisbezorgd met actiecode MM11LP.

SCAN EN
BESTEL

Inclusief
set kristallen
glazen!

Blind geproefd 100 jaar proefervaringNiet lekker? Geld terug! Vandaag besteld, morgen in huis

Bestel via WIJNBEURS.NL/ME

advertentie_luxepakket_glazen_Mercedes_Me_215x270_rood.indd   1advertentie_luxepakket_glazen_Mercedes_Me_215x270_rood.indd   1 26-10-2021   17:49:2026-10-2021   17:49:20

“Een computer zal nooit gedachten kunnen lezen. 
Maar natuurlijk is ethiek een belangrijk waarden-
kompas dat wij gebruiken bij ons werk”, 

“We werken interdisciplinair en onderzoeken 
zorgvuldig welke thema’s we verder willen 
uitwerken. We willen deelnemen aan de ethische 
discussie over nieuwe technologieën en meewerken 
aan de manier waarop we in de toekomst 
technologie en mensen met elkaar verbinden”

“Bij Mercedes-Benz komen de klanten en de gebruiks-
vriendelijkheid altijd op de eerste plaats”,

“Het is niet ondenkbaar dat we in de toekomst 
neuronale signalen met deze sensortechnologie 
contactloos kunnen registreren”

zo stelt Benz. Mercedes-Benz AG heeft hiervoor een speciale afdeling in 
het leven geroepen: sociale futurologie, een belangrijke partner voor het 
technisch toekomstonderzoeksteam. Beide concernafdelingen staan in 
nauw contact met elkaar.

De mogelijkheden die dergelijke toekomstige technologieën in de auto-
industrie bieden, zijn enorm. Een zeer geavanceerd proces als BCI biedt 
bestuurders een geheel nieuw niveau van interactie met hun auto’s – als 
ze dat willen tenminste. De autofabrikant ziet dergelijke oplossingen  
als een aanbod aan zijn klanten.

benadrukt Benz. En al het enthousiasme over de vooruitgang ten spijt 
presteert de BCI-technologie, waarbij nu nog gebruik wordt gemaakt van 
een hoofdband met elektroden, nog niet optimaal wat betreft de 
gebruiksvriendelijkheid. Maar Benz heeft er vertrouwen in:

Er is nog een lange weg te gaan, maar het vooruitzicht dat het mogelijk 
zou kunnen zijn, is een stimulans voor Benz en een fascinerend vooruit-
zicht voor ons allemaal.
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DE NIEUWE 
ZINTUIGLIJKHEID

Tekst van Diana Weis 
Foto’s door Micaela McLukas/Trunk Archive

Sabine Engelhardt, futuroloog en geur expert 
bij Mercedes-Benz, creëert aroma’s die niet 
alleen lekker ruiken, maar ook verhalen 
vertellen. Ze is ervan overtuigd dat onze 
zintuigen ons gelukkig kunnen maken
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Veel trappenhuizen in Berlijn hebben volgens Sabine Engelhardt een heel 
speciale geur die haar simpelweg gelukkig maakt. Iedereen kent wel 
zulke plekken die je onmiddellijk een prettig gevoel geven. Waar je het 
liefst je ogen sluit en diep inademt. Dat kan ’s morgens vroeg op het 
strand zijn, in het bos na een zomerse regenbui of in een kamer van  
het huis waar je bent opgegroeid. “Geuren zijn nauw verbonden met onze 
persoonlijke herinneringen en onze emoties”, legt futuroloog en geur-
expert Engelhardt uit. Daarom is onze reukzin heel individueel: “Wat de 
één kalmeert, kan de ander juist prikkelen.”

Van de vele zintuiglijke indrukken die ons 
op elk moment van de dag beïnvloeden, neemt 
de reukwaarneming een bijzondere plek in. 
Geuren bevatten complexe informatie die door 
het oudste deel van onze hersenen, de paleo-
cortex, wordt verwerkt – zonder omweg via de 
thalamus, waarin het bewustzijn zich bevindt. 
Evolutionair gezien heeft dit tot doel om zeer 
snel te kunnen reageren op potentieel gevaar-
lijke situaties. Maar zelfs in onze gerationali-
seerde wereld is de geurperceptie gekoppeld 
aan ons instinctieve gedrag.

“Het onderbewustzijn bepaalt of we ons 
prettig voelen in een bepaalde omgeving”, 
benadrukt Engelhardt. Het parfumeren van 
voertuiginterieurs vereist daarom een bijzon-
der Fingerspitzengefühl. In modellen zoals  
de nieuwe EQS met de optionele uitrusting  
ENERGIZING AIR CONTROL PLUS, haalt een 
geavanceerd HEPA-filter (High Efficiency  
Particulate Air) eerst fijnstof, pollen of schade-
lijke gassen uit de lucht – en ook geurtjes. 
Engelhardt ontwikkelde met haar team ver-
schillende geuren om deze neutrale geur-
ruimte speciaal voor Mercedes-Benz te vullen.

De nieuwe optionele uitrusting AIR BALANCE biedt ook de mogelijk-
heid om de geurintensiteit in drie stappen te regelen – of helemaal uit te 
schakelen. “Het is net als luisteren naar muziek in de auto: soms heb je 
het volume heel hoog staan, soms heb je stilte nodig.” Engelhardt raadt 
ons aan om op plekken waar je graag bent bewust aandacht te besteden 
aan de geur die daar hangt. Een mindfulness-oefening om dichter bij je 
eigen behoeften, je eigen verhaal te komen.

Een nieuw kwaliteitsbewustzijn 
Engelhardt benadrukt dat het kiezen van de juiste geur het verschil maakt. 
Een nieuw kwaliteitsbewustzijn is voor haar een van de positieve gevolgen 
van de pandemie. De mensen begonnen daardoor veel bewuster te kiezen 
waar ze hun geld en tijd in willen investeren. “Tijdens de lockdown hadden 
we tijd om na te denken over wat echt belangrijk voor ons is. We willen 
geen massaproducten meer. Goedkope geuren zijn net als fastfood of 
slecht passende kleding – het is uiteindelijk zonde van het geld, omdat ze 
niet de gewenste ervaring bieden. Inferieure producten zijn onbevredi-
gend voor lichaam en geest, ze worden bedrogen”, zegt ze. “Onze ogen 

“Onze ogen kunnen bedrogen 
worden, maar onze neus 
bedriegen is een slechte zaak, 
want daarmee bedriegen we ook 
ons geheugen en onze emoties”

Sabine Engelhardt creëert 
unieke geuren die de essentie 
van de modellen van 
Mercedes-Benz vangen.
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kunnen bedrogen worden, maar onze neus bedriegen is een slechte zaak, 
want daarmee bedriegen we ook ons geheugen en onze emoties.”

Ook hebben hoogwaardige geuren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
foto’s of muziek, tot nu toe pogingen om ze te digitaliseren weerstaan. 
“Er worden steeds pogingen ondernomen om geurervaringen te integre-
ren in de entertainmentindustrie, bijvoorbeeld via geurcinema”, vertelt 
Engelhardt. “Maar dat kan gewoon niet werken omdat het onvermijdelijk 
leidt tot het gebruik van substanties van inferieure kwaliteit. Geur als 
luxe kan alleen echt parfum zijn – of de natuur zelf.” Het is ook een feit 
dat het menselijk brein miljarden geuren kan onderscheiden.

Geuren vertellen verhalen
De kern van Engelhardts jarenlange geuronderzoek voor Mercedes-Benz 
wordt gevormd door een nieuw begrip van luxe, gecombineerd met een 
uitgesproken kwaliteitsbesef en een verhoogde gevoeligheid voor de 
eigen zintuiglijke behoeften. Het is haar doel om unieke geuren te creëren 
die de essentie van het betreffende model weergeven.

Voor haar begint het creatieproces daarom altijd met de visie van de 
designers en de plek die het model inneemt in het modellengamma van 
Mercedes-Benz: “Ik ontwikkel geen geuren, ik ontwikkel ideeën”, aldus 
Engelhardt. “Een terreinwagen vertelt een heel ander verhaal dan een 
elektrisch aangedreven luxe limousine als de EQS. Pas als ik het verhaal 
in al zijn facetten begrijp, kan ik een geur creëren waarin het interieur van 
de auto en de geurbeleving samensmelten.” Deze verhalen worden ver-
volgens door een parfumeur vertaald in geurstemmingen. Bij het kiezen 
van de uiteindelijke samenstelling test Engelhardt de geur in het betref-
fende model: “De parfumeertechniek van het model heeft een enorme 
invloed op de geurontwikkeling.”

Voor de wereldpremière van haar nieuwste creatie, de geur ‘No. 6 
Mood Linen’ die exclusief is ontworpen voor de EQS, liet Engelhardt zich 
inspireren door de geuren van verse lakens en vijg. Op het eerste gezicht 
een ongebruikelijke combinatie, maar dat past ook bij een nieuw idee van 
luxe: de gebaande paden verlaten en openstaan voor nieuwe dingen. Het 
is echter vooral belangrijk zorg te dragen voor ons eigen welzijn en dat 
van de passagiers met wie we de auto delen. Gezondheid, balans en een 
algeheel gevoel van geluk: een rit in een Mercedes-Benz kan daar ook aan 
bijdragen – en niet alleen qua geurbeleving.

Sabine Engelhardt ontwikkelt als futuroloog en geurexpert  
bij Mercedes-Benz AG onder andere de strategie voor het  
parfumeren van auto’s. Ze geeft momenteel elk van de  
nieuwe Mercedes-EQ modellen een eigen geurkarakter. 
Meer informatie: mbmag.me/scent
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CONVERSATIONS 

GORDEN WAGENER 
MEETS

YVES BÉHAR
Interview door 
Hendrik Lakeberg
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Ze hebben de wereld vormgegeven: Yves Béhar met 
zijn boeiende designs voor complexe technologieën, 
Gorden Wagener door autodesign in de richting van 
seamless, sensual beauty te sturen. Maar de 
designers delen nóg een passie: surfen
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Laten we dit gesprek beginnen met jullie 
gedeelde passie, surfen. Hoe zijn jullie met 
deze sport in aanraking gekomen?
GORDEN WAGENER: Ik groeide op in Duitsland, 

windsurfte veel op de Noordzee, maar reisde ook de 
wereld rond en uiteindelijk werd ik behoorlijk goed in 
surfen. Ik overwoog zelfs om prof te worden rond 
mijn 18de. Maar ik heb voor design gekozen. Toch blijf 
je altijd een surfer, dat raak je niet kwijt.

“Het water is een plek  
waar je volledig gefocust 
moet zijn. Je mag je niet 
laten afleiden. Je moet  
echt opletten, één zijn  
met de natuur, de golven  
en de stroming”
Yves Béhar

YVES BÉHAR: Bij mij was het net als bij jou,  
Gorden. Ik kom uit Lausanne en begon met windsurfen 
op 16-jarige leeftijd op het Meer van Genève. Voor mij 
was surfen als tiener een soort ontsnapping. Het meer 
op gaan en de elementen voelen, dat was voor mij een 
uitlaatklep voor mijn tienerangsten. Toen ik als twinti-
ger naar Californië kwam om te studeren, bleef ik 
wind- en kitesurfen, maar begon ik ook met golfsurfen.

Op welke manieren inspireert surfen jullie 
werk als designers?
YVES: Voor mij is surfen een zenmoment. En ook 

het krijgen van een ander perspectief: als je in de zee 
bent, kijk je vanaf het water naar de kust. De meeste 
mensen ervaren de zee vanaf de kust en kijken uit op 
het water. Je krijgt dus een ander perspectief. Het 
water is een plek waar je volledig gefocust moet zijn.  
Je mag je niet laten afleiden. Je moet echt goed oplet-
ten, één zijn met de natuur, de golven en de stroming. 
Ik denk dat dat ook geldt voor een designer, die moet 
ook vooruitdenken. Je moet in staat zijn om de onuit-
gesproken verlangens van mensen te lezen en de din-
gen die ze zelf niet weten uit te drukken. Iets wat ze 
over een jaar of twee jaar, drie jaar, vier jaar willen 
hebben. Je moet dus geduld hebben en je voortdurend 
kunnen aanpassen aan veranderingen. Dat zijn volgens 
mij ook eigenschappen van een goede surfer. 

GORDEN: Voor mij is de belangrijkste vraag:  
wat inspireert je? Ik denk dat inspiratie eigenlijk een 
houding is. Om je inspiratie de ruimte te geven, moet 
je af en toe je hoofd leegmaken. En dat is wat ik zo 
fijn vind aan surfen, dat je daarbij meteen in een 
heel andere wereld stapt. Een wereld waar je alleen 
bezig bent met de golven, de elementen, en de wind. 
Het belangrijkste voor creatieven is om fris te blij-
ven, en dat lukt niet als je constant achter je bureau 
zit. Mijn andere inspiratiebron is esthetisch van 
aard: als je naar de vormen in de natuur kijkt, vloeit 
alles, lijkt alles te kloppen. En al is het een heel 
complex systeem, het heeft toch een structuur en 
een zekere symmetrie. Niets is lelijk in de natuur. 
Alles is mooi. En dan is er natuurlijk ook nog de vorm 
van de surfplank zelf. Die is snel en strak, met heel 
mooie lijnen.

Hoe komt dit tot uiting in het design van 
Mercedes-Benz?
GORDEN: Voor mij bestaat design uit twee dingen: 

het hart en het brein. Bij Mercedes-Benz definiëren we 
ons design op een schaal van hot naar cool, van intel-
lect en intelligentie naar emoties. We ontwikkelen al 
onze designs op basis van deze matrix. En we streven 
altijd naar harmonie. Ook al weten we dat we die 
nooit volledig zullen bereiken, proberen we er zo 
dicht mogelijk bij te komen.

Yves, wat betekent schoonheid voor jou als 
designer?
YVES: Schoonheid is zeker iets waar ik aan denk 

elke keer als ik een potlood in mijn hand heb, klaar 
om een lijn te trekken. Ik ben erg geïnteresseerd in 
dingen die behalve mooi ook verrassend zijn, omdat 
ik ervan overtuigd ben dat we de dingen soms vanuit 
een andere hoek, vanuit een ander perspectief aan-
geboden moeten krijgen. Ik vind het geweldig dat 
mensen zich door onze designs slimmer en meer 
betrokken voelen, alsof ze iets ontdekt hebben. Dat 
ze het gevoel hebben dat ze door hun ervaring met 
het product verder zijn gekomen.

Jullie noemen allebei Syd Mead als inspiratie-
bron. Mead was een legendarische designer in 
de wereld van de sciencefiction, die veel spec-
taculaire voertuigen voor films ontwierp, waar-
onder die voor de cultfilm ‘Tron’.
GORDEN: Syds ontwerpen zijn fantastisch en 

nog steeds van invloed. Maar ook de sciencefiction 
van tegenwoordig is bijzonder fascinerend. Het 
decor ontwerp van sommige van die films vormt een 
geweldige inspiratiebron. Daarom is het ook altijd 
zo’n grote eer om te mogen werken met creatieven  
als regisseur James Cameron.

Je hebt het over de Vision AVTR, een concept 
car geïnspireerd op de film ‘Avatar’.
GORDEN: Ja. Voor mij was dat een droom die uit-

kwam, want uiteindelijk willen we als designers alle-
maal meewerken aan sciencefictionfilms, toch?

YVES: Absoluut! En wat ik zo leuk vind aan Syd 
Mead is dat veel van zijn schetsen complete werelden 
tonen, niet alleen de auto’s. Ze zijn zeer utopisch.  
Ik ben erg onder de indruk van dit soort positieve en 
utopische manieren om je de technologie van de toe-
komst voor te stellen. Natuurlijk zijn er ook veel goede 
dystopische films, maar wat interessant is voor mij als 
designer, is dat we ons heel goed een voorstelling kun-
nen maken van beide toekomsten, een utopische en 
een dystopische. In zekere zin bedenken we vaak 
zowel een negatieve als een positieve toekomst waar-
binnen een scenario tot stand komt. Ik denk zelfs dat 
dit het belangrijkste doel van een designer is: de toe-
komst creëren. Het verleden is namelijk al geschreven.

“We zijn constant aan het 
nadenken en beslissen over 
de toekomst van auto’s.  
We maken elke dag science-
fiction. Het is een essentieel 
onderdeel van ons werk”
Gorden Wagener

GORDEN: Wat wij creëren, zal de toekomst zijn. 
Althans, in de auto-industrie. We werken maximaal 
tien jaar vooruit op de markt. We zijn constant aan 
het nadenken en beslissen over de toekomst van 
auto’s. We maken elke dag sciencefiction. Het is een 
essentieel onderdeel van ons werk.

Maar hoe werkt dat? Hoe “creëer je de toe-
komst” zoals je zegt? Er staan geen kristallen 
bollen in je studio neem ik aan. 
YVES: Er is een bekende quote van Alan Watts: 

“Wie niet in staat is om in het nu te leven, kan geen 
geloofwaardige plannen voor de toekomst maken.”  
Dit betekent dat een designer die drie, vijf of tien jaar 
vooruitkijkt, echt goed moet weten waar de wereld 
naartoe wil. Mensen hebben bepaalde verlangens, ver-
wachtingen, dromen over hoe ze willen leven, die ze 
niet kunnen formuleren. Onbewust weten ze het, maar 
wat ze willen is er gewoon nog niet. Als designer is het 

Yves Béhar
De in Zwitserland geboren designer wordt 
beschouwd als een van de meest invloed-
rijke Amerikaanse designers. Met zijn 
bedrijf Fuseprojects heeft hij gewerkt 
voor tal van bedrijven, van Samsung tot 
Sodastream. Zijn kenmerkende product-
designs staan bekend om hun focus op 
user experience, door intuïtiviteit, tech-
nologie en esthetische harmonie op een 
slimme manier samen te laten komen in 
doelgerichte producten. Hij woont en 
werkt in San Francisco, Californië.  
fuseprojects.comFo
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Het fundament. Het voelt als eeuwenoud en onvergankelijk. 
Vertrouwd. Een basis waar u op kunt bouwen en vertrouwen. Zodat 
u onbezorgd verder kunt ondernemen. In een bedrijfspand dat bij 
u past en waar u de komende decennia geen omkijken naar heeft. 
Deel uw dromen en ideeën en laat ons meedenken over het ontwerp.

Hardeman creëert de ruimte. De ruimte om te ondernemen. 
Wij hebben de ervaring, de kennis en het enthousiasme om te 
bouwen. Een betrouwbaar en betrokken familiebedrijf, voor wie 
kwaliteit en duurzaamheid voorop staat, al vijftig jaar.

Een stevige basis

www.hardeman.nl
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mijn taak om met deze onvervulde verwachtingen aan 
de slag te gaan, wetende dat het drie, vijf of tien jaar 
kan duren voordat er een resultaat is. Ik denk dat je 
heel goed in verbinding moet staan met het menselijke 
nu, met de psyche en de eigenaardigheden van het 
moderne leven. Uiteindelijk is het mijn taak als 
designer om op onverwachte manieren de mensen te 
laten zien dat de toekomst waar ze van dromen moge-
lijk is, dat die betaalbaar en mooi kan zijn. Dat die kan 
leiden tot een grotere, verrijkende ervaring.

Als je zo ver vooruitwerkt, word je dan nooit 
ongeduldig, zou je niet willen dat het niet zo 
lang zou duren voor de mensen ervaren wat je 
aan het ontwerpen bent?
GORDEN: Soms kan het een beetje frustrerend 

zijn dat het zo lang duurt, ja. Daarom werken we graag 
met showcars – tussen het eerste idee en het fysieke 
resultaat zit maar een jaar. Er zijn gewoon veel minder 
beperkingen in vergelijking met productieauto’s: van 
kosten tot wetgeving en technologie. Op het moment 
dat het publiek een nieuw ontworpen productiemodel 
te zien krijgt, kennen wij dat model al vijf jaar. Toch is 
het een geweldig moment om een nieuw model voor 
het eerst op de weg te zien. De auto’s zien er altijd 
zoveel beter uit op de weg en in natuurlijk licht. Daar 
geniet ik ontzettend van. Het is zo cool om een object 
te ontwerpen en er op een gegeven moment mee te 
kunnen rijden. Dat is het leuke gedeelte. En ik denk dat 
je plezier moet hebben om geïnspireerd te blijven. Ik 
blijf het zeggen: soms is ons werk een beetje als spelen 
in de zandbak met speelgoedautootjes. Als designers 
moeten we dat kleine kind in ons zien te behouden.

Dat vermogen om een kinderlijke nieuwsgierig-
heid te behouden, zoals je dat omschrijft  
Gorden, dat lijkt mij iets wat voor designers in 
het algemeen cruciaal is?
YVES: Ik denk dat dit voor iedereen heel belang-

rijk is, niet alleen voor designers. Maar uiteraard ben ik 
als designer eigenlijk altijd op zoek naar de adrenaline-

“Het is mijn taak als designer 
om op onverwachte manieren 
de mensen te laten zien dat 
de toekomst waar ze van 
dromen mogelijk is”
Yves Béhar

Gorden Wagener 
Voor Mercedes-Benz ontwikkelde hij de 
designfilosofie Sensual Purity (sensuele 
puurheid). Vanaf 2008 stond hij aan  
het hoofd van de designafdeling van 
Daimler AG. In 2016 werd hij benoemd tot 
Chief Design Officer en kreeg hij tevens 
de rol van Executive Vice President toe-
bedeeld, waarbij hij toezicht houdt op 
Mercedes-Benz en alle andere merken 
van de onderneming. Hij pendelt heen en 
weer tussen de designstudio’s in Sin-
delfingen, Nice, Shanghai en Carlsbad, 
evenals Sunnyvale in Californië.  
mbmag.me/design
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stoot die je krijgt als je voor het eerst voelt dat er 
iets te verbeteren valt, dat vernieuwing mogelijk is. 
Tegelijkertijd denk ik dat het goed is dat ik, naarmate 
ik ouder werd, heb geleerd wat geduld je brengt.  
Het eerste idee, het idee dat de vonk doet overslaan, 
moet daarna ook worden verfijnd en geperfectio-
neerd. Ik denk dat de grootste fout die een designer 
kan maken, het overhaast op de markt brengen van 
een geweldig idee is. Een idee dat nog niet volledig 
uitgewerkt is en dat dan uiteindelijk niet overtuigend 
blijkt te zijn.

Van idee tot product doorlopen je designs dit 
hele proces en dat kost waarschijnlijk veel 
energie, neem ik aan. Hoe ga je daarmee om? 
GORDEN: Wat dat betreft, is ontwerpen echt 

een zware baan die je emotioneel raakt. Elke keer als 
je een idee presenteert, leg je je gevoelens op tafel 
en ben je kwetsbaar. Maar zo is het nu eenmaal.  
Ontwerpen is als spelen in de Champions League: 
honderd mensen beginnen met schetsen en uiteinde-
lijk blijft er maar één over. Er gaan dus 99 ideeën ver-
loren. Het is een proces waarin designers ook een 
stukje van zichzelf kunnen verliezen. Er gaat veel  
verloren bij het vinden van het betere idee, het idee 
dat het beste aansluit bij een bepaalde opdracht. Het 
is daarom belangrijk dat wij, designers, ons ook goed 
duidelijk kunnen maken. Want goed design is één 
ding, maar het overbrengen naar een grote organisa-
tie als Mercedes-Benz is iets heel anders. Gelukkig 
maken we dergelijke design-gerelateerde beslissin-
gen in de zeer kleine kring van de raad van bestuur. 
Onze CEO, Ola Källenius, heeft trouwens veel ver-
stand van design.

Herken je dat Yves, als designer die niet voor 
één maar voor vele bedrijven werkt? 
YVES: Ik ben het met Gorden eens dat je bond-

genoten moet hebben die begrijpen wat een goed 
design voor het bedrijf kan betekenen. Niet alleen bij 
grote organisaties, maar ook bij startups, die onge-
veer de helft van onze werkzaamheden vertegen-
woordigen. De menselijke ervaring centraal stellen 
bij elke ontwikkeling is tegenwoordig essentieel, 
vooral omdat de technologie enigszins gelijk ver-
deeld is binnen industrieën, in die zin dat iedereen er 
toegang toe heeft. Het design maakt het verschil tus-
sen een geweldige app en iets dat misschien te inge-
wikkeld en te moeilijk is om te gebruiken. Om dat 
verschil te maken, moeten designteams power en 
ondersteuning hebben. In zekere zin is een goed 
design vandaag de dag een oneerlijk concurrentie-
voordeel. En ik denk dat de meeste bedrijven, zowel 
klein als groot, dat begrijpen.

En hoe zit het met de consumenten? Zij hebben 
ook hun verwachtingen ten aanzien van 
product design en willen meestal wat er al is, 
alleen dan een beetje opgefrist. Hoe ver kun je 
gaan bij het uitdagen van de consumenten en 
hoe ga je om met feedback?
GORDEN: Feedback wordt altijd op prijs gesteld. 

Dat is waardevol. Als autofabrikant laten we onze 
designs ook testen door panels. Maar we moeten ons 
dan wel altijd realiseren dat deze feedback afkomstig 
is van iemand die in deze tijd leeft. Niet van iemand 
die al leeft onder de toekomstige omstandigheden 
waarvoor we hebben ontworpen. Uiteindelijk moeten 
we een beslissing nemen over de toekomst, wat een 
beslissing van de designers zou moeten zijn. Ik zeg 
altijd dat ontwerpen niet democratisch gaat. Iemand 
moet zeggen: zo gaan we het doen. En dan hoop je 
dat je gelijk hebt en iets echt nieuws voor de toe-
komst creëert. Kijk maar naar mijn project met  
Virgil (Abloh), waar we iets totaal nieuws doen, luxe 
op een geheel nieuwe manier definiëren. Als iets nog 
niet eerder bestond, kan het resultaat in eerste 
instantie schokkend zijn. En misschien zeggen veel 
mensen dat ze het niets vinden, maar dan wennen ze 
eraan en vinden ze het uiteindelijk prachtig. Dat is 
een ander kenmerk van een goed design: eerst 
begrijp je het misschien niet, maar dan wen je eraan 
en wordt het veel waardevoller dan iets dat je meteen 
mooi vindt maar de volgende dag weggooit.

YVES: Ik vind het minder uitdagend om gebrui-
kers of consumenten te overtuigen dan om indus-
trieën te veranderen. Grote bedrijven hebben de 
neiging om erg behoudend te zijn, terwijl consumen-
ten voortdurend wat nieuws willen. Een van mijn 
favoriete citaten over design is: “Design versnelt de 
adoptie van nieuwe ideeën.” Alle nieuwe ideeën 
bestaan al. Ze zijn om ons heen. Als designer hebben 
wij de taak om die ideeën te vangen en ze werkelijk-
heid te laten worden op zo’n manier dat ze echt 
opgepikt zullen worden. Die versnelling hebben we 
op dit moment harder nodig dan ooit. 

GORDEN: Ik vind het een mooie quote! Die ga  
ik onthouden. Yves, ik laat je weten wanneer ik in 
San Francisco ben. Dan kunnen we misschien samen 
gaan surfen.

YVES: Zeker! Er is een speciale plek onder de 
Golden Gate Bridge. Best een uitdaging, maar zeker 
de moeite waard om heen te gaan. Dus ja, laat het 
me weten!

GORDEN: Het was erg leuk om je te spreken en ik 
zou je graag in levenden lijve ontmoeten. Dus laten 
we gaan surfen!
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300 SL COUPÉ
Tekst van Jörg Heuer

Experts hebben hem uitgeroepen tot de 
sportwagen van de eeuw: de Mercedes-Benz 
300 SL Coupé uit de jaren vijftig. Het iconische 
model is ook erg in trek bij verzamelaars —  
met name een uiterst zeldzame versie van de 
klassieker wordt als onbetaalbaar beschouwd

De ‘Gullwing’ werd geïntroduceerd 
in 1954 en er werden slechts 
1.400 exemplaren van gebouwd 
tot 1957. Dit maakt van de iconi-
sche SL een van de meest gewilde 
sportwagens van zijn tijd, waar-
mee Hollywoodsterren als Clark 
Gable en Tony Curtis, dirigent  
Herbert von Karajan, Sophia Loren 
en Romy Schneider zich in het 
openbaar lieten zien. In 1955 en 
1956 werden 29 exemplaren van 
de sportwagen geproduceerd met 
een lichtmetalen carrosserie.  
De zogeheten aluminium coupés 
kregen met 215 pk iets meer ver-
mogen en een carrosserie die 85 
kilogram lichter was dan die van 
de ‘normale’ 300 SL coupés. Ze 
werden gebruikt voor auto races. 
Deze zeldzame modellen zijn zeer 
gewild bij verzamelaars en lief-
hebbers. De waarde? Enkele  
miljoenen euro’s. Fo
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EEN KOPJE THEE

SNEL EN EENVOUDIG 
GROENTEN BLANCHEREN

GEMAKKELIJK EN 
SNEL PASTA BEREIDEN

EENVOUDIG KEUKENGEREI 
EN BABYFLESJES 
STERILISEREN

Geniet gemakkelijk en snel van een kopje thee met de nieuwe GROHE Red 
kokend waterkraan in de kleur Velvet Black (mat zwart). Veiligheid voorop 
met een unieke kinderbeveiliging, een waterstraal die niet spettert en direct 
stopt bij loslaten van de knop. red.grohe.nl stopt bij loslaten van de knop. 

Blancheer en kook je groenten gemakkelijk en snel met de nieuwe GROHE Red 
kokend waterkraan in de kleur Velvet Black (mat zwart). Veiligheid voorop 
met een unieke kinderbeveiliging, een waterstraal die niet spettert en direct 
stopt bij loslaten van de knop. red.grohe.nl
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de kleur Velvet Black (mat zwart). Veiligheid voorop met een unieke kinderbeveiliging, 
een waterstraal die niet spettert en direct stopt bij loslaten van de knop. red.grohe.nl

Maak keukengerei en babyfl esjes gemakkelijk en snel schoon met de nieuwe GROHE 
Red kokend waterkraan in de kleur Velvet Black (mat zwart). Veiligheid voorop met een 
unieke kinderbeveiliging, een waterstraal die niet spettert en direct stopt bij loslaten 
van de knop. Met de GROHE Red houd je alles steriel en bacterievrij. red.grohe.nl
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* Gecertificeerd door 
 SGS-TÜV Saar Duitsland
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De dagen worden korter, de temperatuur daalt. Het is tijd voor 

The Coolerdays. Onze nieuwe lange broek gemaakt van stevig, 

warm en comfortabel organic katoen mét stretch. Dit is de 

perfecte broek voor temperaturen tot 15 graden Celsius. Nu 

verkrijgbaar in 14 kleuren.

KLAAR VOOR HET KOUDE WEER?
N I E U W :  T H E  C O O L E R D A Y S 
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H
A N D G E M A A K T  I N  P O RT UGA

L

E L A S T I S C H E  B R O E K B AND B R O E K Z A K  M E T  R I T
S G R A T I S  V E R Z E N D I NG
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